




Multiplicar é a 
nossa Missão
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PALAVRA DO DIRETOR

O Senhor Jesus 
deu a sua 

vida para salvar o 
homem pecador 
da condenação 
eterna. Sua mor-
te foi o sacrifício 

expiatório pelos nossos pecados. 
Ele veio buscar e salvar o que estava 
perdido. A mensagem de salvação 
foi proclamada por Ele e confiada 
aos discípulos para que espalhas-
sem as boas novas em Jerusalém, na 
Judeia, em Samaria, e até os confins 
da terra. A missão foi muito clara e 
objetiva. Vocês receberão poder do 
Espírito Santo e consequentemente 
serão multiplicadores de discípulos 
por onde vocês forem. Isso será na-
tural, pois o Espírito Santo que testi-
fica com o nosso espírito que somos 
filhos de Deus, concederá poder, 
sabedoria, autoridade, ânimo, recur-
sos, alegria, oportunidades e perse-
verança para que vocês cumpram a 
missão multiplicadora de discípulos. 
O projeto no coração do Senhor Je-
sus é que todos os discípulos em to-
dos os lugares se multiplicassem na-
turalmente pelo seu testemunho de 
vida, maneira de viver e obedecer. O 
Espírito Santo agiu com intenciona-
lidade para enviar pessoas (missio-
nários) estrategicamente para vários 
lugares visando plantar igrejas que 

se multiplicassem exponencialmen-
te. Ele continua fazendo isso para 
que todos sejam alcançados com o 
evangelho transformador.

A Visão de Igreja Multiplicadora, 
fundamentada em cinco princípios 
do Novo Testamento, busca trazer 
para o centro da perspectiva de 
vida de cada crente o objetivo da 
Grande Comissão: fazer discípu-
los – multiplicar naturalmente. Isso 
deve ser vivenciado diariamente 
nos relacionamentos discipulado-
res e nos pequenos grupos multi-
plicadores. Imagine se cada crente 
estivesse orando, testemunhando, 
discipulando e compartilhando o 
poder transformador do evangelho 
do Senhor Jesus. Não fosse ape-
nas um frequentador semanal da 
programação oferecida no templo. 
Com certeza, alcançaríamos rapi-
damente muita gente com a Pala-
vra de Deus e a história do nosso 
país seria diferente. Experimente 
conhecer os materiais de Missões 
Nacionais sobre Igreja Multiplica-
dora ou participe de um Seminá-
rio ou Congresso Multiplique. Dou 
graças a Deus pela vida de irmãos 
e irmãs em todo o Brasil que diaria-
mente se deixam usar pelo Espírito 
Santo para cumprir a Grande Co-
missão.

Quero aproveitar também para 
agradecer a todos os voluntários 
que foram ao Sul do Brasil no úl-
timo mês de janeiro para partici-
par da TRANS. Muitas vidas foram 
abençoadas e estão sendo discipu-
ladas pelos nossos missionários. A 
cidade de Gramado foi impactada 
com a presença dos voluntários 
da TRANS e com a realização da 
assembleia da Convenção Batista 
Brasileira.

Tenho orado e louvado a Deus 
pela vida de todos os nossos par-
ceiros do PAM que mensalmente 
ofertam, com alegria, para o sus-
tento da obra missionária em todo 
o Brasil. É preciso avançar e, por-
tanto, não podemos deixar de con-
tribuir para que mais vidas sejam 
alcançadas e transformadas.

Em julho estaremos na TRANS 
Sertão. Faça logo sua inscrição e 
seja um missionário para abençoar 
o povo sertanejo que está sedento 
da água da vida. 

Eu amo o Brasil e quero ser bên-
ção para minha nação.

Pr. Fernando Brandão 
Diretor Executivo
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RestauRando  
a família

Um problema de saúde pública, as 
drogas têm se alastrado e destruí-
do famílias pelo país, colocando-se 

como uma ameaça real ao futuro e aos sonhos de in-
contáveis jovens brasileiros. Entendendo a gravidade 
da situação, Missões Nacionais tem unido os batistas 
através da Cristolândia para mostrar que existe um 
caminho para vencer este mal. 

Na Matéria da Capa mostra a emocionante história 
de Lodemir e Edilene, a superação de um casal que não 
só foi liberto do vício, como ergueu um lar! E em Um 
Sonho de Mãe você vai conhecer outro projeto que de-
monstra os frutos do investimento do povo batista na 
reconstrução de vidas e famílias que estavam destruí-
das pelas drogas. E no Sempre Orando, vamos interce-
der juntos pela família brasileira. 

Missões Nacionais, que em junho completará 108 
anos, implementa e sistematiza uma área do cuidado 
integral com o objetivo de promover através da cons-
cientização, treinamento e da organização de uma 
rede, o cuidado dos nossos obreiros. Conheça um pou-
co deste trabalho que está sendo coordenado pelo ca-
sal Pr. Sandro e Denise Pereira. 

O sábio rei Salomão diz em provérbios: “Instrua a 
criança segundo os objetivos que você tem para a ela, 
e mesmo com o passar dos anos não se desviará de-
les”. Missões Nacionais celebra os 73 anos de amparo 
e cuidado de centenas de crianças que passaram pelo 
Lar Batista F. F. Soren, em Tocantins.

A Igreja Indígena vive um momento de crescente 
interesse na capacitação bíblica e em diversas áreas, 
porém, sofre com a ausência de treinamento peran-
te a demanda e necessidade. Veja em Gente Que Faz 
Missões, o exemplo de apoio dado pela Igreja Batista 
Memorial em Alphavile entre os indígenas Wapixana e 
como Missões Nacionais tem investido na formação de 
líderes indígenas. 

Trazemos ainda um panorama das ações missioná-
rias ao redor do Brasil e a cobertura completa da par-
ticipação de Missões Nacionais na 95ª Assembleia da 
Convenção Batista Brasileira, que impactou a cidade 
gaúcha de Gramado. 

Aproveite esta leitura e edifique mais pessoas re-
partindo todas as informações que você encontrará 
aqui!

Pr. Jeremias Nunes 
Gerente Executivo de Comunicação e Mobilização 
de Missões Nacionais

EDITORIAL

Neste espaço, publicamos comentários deixados em 
nossas redes sociais ou recebidos por cartas ou e-mails. 
Participe você também, enviando sua colaboração.

PEPE

Os batistas fazem um trabalho muito importan-
te também na educação. Que Deus continue 
fortalecendo a Junta de Missões Nacionais.

Madalena Carvalho
Via Facebook 

Igreja Batista em Libras

Maravilhada em saber que na cidade que morei 
há tantos anos exista um trabalho missioná-
rio como este! Quando for aí a Marituba (BA), 
quero visitá-los!

Leontina Maia
Via Facebook

Cristolândia

Deus abençoe os Seus servos que prestam ser-
viço voluntário na Cristolândia! Abençoe tam-
bém todos os que buscam ajuda neste lugar 
abençoado!

Gleicieda Lins
Via Facebook

Minuto que Impacta e Transforma (MIT) sobre 
Trans Indígena

Que Deus abençoe cada dia mais e levante 
mais homens e mulheres para fazerem esse 
trabalho!

Janeth Rodrigues
Via Facebook

Pequeno Grupo Multiplicador

Essa é a fórmula bíblica mais eficaz desde a 
igreja primitiva. Em frente! Com a graça mara-
vilhosa e irresistível do nosso Deus.

Elias Vieira
Via Facebook

PARTICIPE EM NOSSAS REDES SOCIAIS OU ENVIE UM E-MAIL:

twitter.com/jmncbb youtube.com/missoesnacionais

facebook.com/missoesnacionais

redacao@missoesnacionais.org.br missoesnacionais.org.br

vimeo.com/missoesnacionais
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gENTE quE fAz MISSõES

quela região para o que conhece-
mos como cacique). Mas, o sonho 
se tornou realidade.

Uma equipe, formada por 14 
membros da Igreja Batista Memo-
rial em Alphaville (SP), teve a ini-
ciativa de montar um laboratório 
de informática para a aldeia Alto 
Arraia. Eles fizeram isso durante 
10 dias, com muito trabalho, des-
prendimento de conforto e alegria. 
Doaram e instalaram 18 computa-
dores novos, aparelhos de ar con-
dicionado e outras tecnologias ne-
cessárias para a sala da aldeia. 

Igreja Batista  
Memorial em Alphaville 

doa laboratório de  
informática para aldeia indígena

Há três anos, um belo trabalho 
foi iniciado e essa realidade já 
mudou bastante. Com o estudo 
da Palavra de Deus, muitas vidas 
foram salvas e isso, aliado a ou-
tras ações, trouxe a esperança de 
volta para o povo. 

O sonho de instalar uma sala de 
informática, no meio de uma área 
indígena esquecida, parecia im-
possível para todos os habitantes 
da aldeia. E especialmente para 
a tuxaua Corina, uma das poucas 
mulheres à frente de uma aldeia. 
(“Tuchaua” é a palavra usada na-

No estado de Roraima existe 
uma aldeia, em Manoá-Puim 

(RR), região conhecida como 
Serra da Lua, com uma popula-
ção de 308 indígenas Wapixana, 
localizada a 80km de Boa Vista. 
Ao chegarem lá, os missionários 
Marcelo e Elaine Okasawara vi-
ram que os jovens até conse-
guiam aprender e se formar no 
Ensino Médio, entretanto não 
conseguiam ir além, e realizar 
seus sonhos. O único caminho 
para os jovens era ir para a roça 
da família, sem qualquer outra 
expectativa. 
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A Uol doou os 20 computado-
res que foram solicitados pela al-
deia. A empresa TeamTech refor-
mou e adaptou os computadores 
doados. Os membros da igreja 
doaram recursos para a compra 
de um ar condicionado, as mesas, 
cadeiras e a pintura da sala. A 
ONG Espaço Jovem, que promo-
ve ações de saúde e educação, 
doou material didático e progra-
mas educativos para serem insta-
lados nas máquinas. 

Os voluntários de São Paulo 
foram divididos em três equipes 
que trabalharam simultaneamen-
te. En quanto uma equipe insta-
lava a sala de informática, uma 
trabalhava questões de saúde 
e cidadania com as mulheres e 
adolescentes e outra realizava 
atividades didáticas e recreativas 
com as crianças.

“O que mais me impressionou 
foi o fato de ver como Deus age 
independentemente das nossas 
expectativas, convicções e mes-
mo limitações. Todas as pessoas 
que se dispuseram a ir e inves-
tiram seu tempo, recursos e até 
mesmo dons que às vezes nem 
sabiam que tinham, foram jun-
tadas por Deus para que o tra-
balho fosse realizado tão eficaz-
mente como aconteceu. A gente 
sabe que Deus opera; mas ver 
isso acontecer e fazer parte de 
tudo isso aprimorou minha con-
cepção de crença”, afirma David 
Pardim, integrante do grupo de 
São Paulo.

O resultado foi uma comoção 
geral na aldeia. As crianças não 
acreditavam que aquela sala iria 
ficar. Elas imaginavam que tudo 
ia voltar junto com os “tios” de 
São Paulo. A tuxaua também não 
acreditava que, finalmente, al-
guém havia cumprido o que pro-
meteu e, emocionada, concluiu: 
“Agora, nós podemos digitar as 
nossas histórias, produzir mate-

rial didático na nossa língua, e 
escrever os nossos projetos para 
o bem estar social da nossa co-
munidade.”

Esta ação fez com que o futuro 
de muitos jovens da aldeia fos-
se completamente diferente. O 
Instituto Federal de Roraima foi 
até o laboratório e elegeu a co-
munidade indígena como polo de 
ensino para dois cursos, que irão 
trazer benefícios para a popula-
ção ao redor.

“Certamente que o trabalho 
dos missionários abriu o cami-
nho. Só cooperamos com o que 
eles já vinham fazendo. Percebe-
mos que o trabalho deles teve um 
ganho importante, especialmente 
no que se refere a cumprir com 
o prometido – algo que os indí-
genas não estão acostumados. 
Encerramos o projeto perceben-
do o quanto a confiança entre 
a comunidade e os missionários 
foi fortalecida”, avalia Guilher-
me Ribeiro, pastor de missões 
e comunicação da IB Memorial 
em Alphaville. Ele explicou que a 
igreja não é parceira dos missio-
nários Marcelo e Elaine, mas que 

teve contato com eles por meio 
de dois missionários da Missão 
Evangélica da Amazônia (MEVA), 
que trabalham com eles. “Manti-
vemos contato e a oportunidade 
surgiu de um convite da família 
Camargo (que adotamos) para 
montar a sala”, conta.

Hoje, Alto Arraia continua a 
mesma aldeia, porém com pesso-
as que terão as histórias de vidas 
mudadas por Deus, pelas mãos 
de irmãos que tiveram a coragem 
de dizer a Deus: “Eis-me aqui, en-
via-me a mim.” 

Aqueles velhos banheiros aban-
donados, que deram lugar à sala 
de informática, se tornaram algo 
antes inimaginável. Tornaram-se 
um símbolo do que uma iniciativa 
divina e o apoio de tantas pesso-
as dispostas a fazer o bem, po-
dem realizar: transformar a vida 
de quem não tinha mais nenhuma 
esperança. 

Interceda pelo trabalho missio-
nário realizado em Roraima, a fim 
de que Deus continue capacitan-
do os missionários e levantando 
parceiros e igrejas.

Membros da igreja 
de São Paulo com os 

missionários e indígenas
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PANORAMA MISSIONÁRIO

laR Batista david Gomes Ganha 
destaque em confeRência municipal

Adolescentes participaram do evento 

O s adolescentes do Lar Batista David Gomes, de 
Barreiras (BA), estavam presentes na VIII Con-

ferência Municipal dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente. Foi um momento de discussões, novos co-
nhecimentos e aprendizados. Eles participaram da 
elaboração de propostas para a construção do Plano 
Decenal voltado para Crianças e Adolescentes do mu-
nicípio de Barreiras. Uma das adolescentes compôs a 
mesa na abertura da Conferência, fez a sua fala, repre-
sentando todos os adolescentes do município. O Lar 
Batista foi destaque durante a conferência.

aluna do pRojeto novos sonhos 
ReceBe Bolsa de estudos

A menina pronta para a sua nova escola

Beatriz, aluna da turma de ballet do Projeto Novos So-
nhos recebeu uma bolsa de estudos até sua faculdade 

no Colégio Mackenzie (SP). A menina, no fim do ano de 
2014, pleiteou uma vaga para a melhor escola de ballet do 
mundo, a Companhia de Ballet Bolshoi, em Joinville (SC), 
e ficou entre as 20 finalistas de um grupo de 1.800 meni-
nas. Agradecemos aos parceiros que oram e contribuem 
para que esse projeto, que cuida de crianças que moram 
na região da cracolândia de São Paulo, possa despertar 
os sonhos dessas crianças com uma realidade difícil.

pRojeto casa Rosa completa 1 ano de 
atividades no distRito fedeRal

Alunas, missionárias e voluntárias reunidas durante celebração

A Casa Rosa, projeto da Cristolândia Distrito Fe-
deral, comemorou seu primeiro ano de traba-

lho. Para celebrar a data foi realizada uma festa para 
alunas, voluntárias e missionárias. A Casa é um lugar 
para mulheres que estão no processo de recuperação 
contra a dependência química. O acompanhamento 
espiritual e as laborterapias também fazem parte das 
atividades que ajudam nessa recuperação.

Batismos em timBó 

Missionários com as duas pessoas que foram batizadas

f oram realizados dois batismos, no munícipio de 
Timbó (SC). Duas pessoas aceitaram a Jesus por 
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meio do trabalho missionário realizado pelo casal Pr. 
Wilton e Ana Paula, que estão no local há três anos. 
Também esteve presente o Pr. Daniel Eiras, represen-
tando a JMN nessa linda celebração que foi marcada 
como início de uma nova vida para os novos converti-
dos. Louvamos a Deus por cada vida alcançada e pelo 
avanço evangelístico no sul do país.

missões nacionais ReceBe a  
11ª tuRma de Radicais cRistolândia

Após período de treinamento, jovens passarão  
1 ano atuando no projeto

O Culto de Comissionamento, realizado na Primeira 
Igreja Batista de Madureira (RJ), reuniu a 11ª turma 

de Radicais da Cristolândia. Os jovens voluntários par-
ticiparão do treinamento de 3 meses, no Rio de Janeiro. 
Após o treinamento, eles são enviados para as unida-
des da Cristolândia de todo o Brasil, onde atuarão por 1 
ano no resgate de pessoas que vivem nas cracolândias. 
Agradecemos a Deus pela vida desses voluntários, que 
se colocaram a disposição para servir e multiplicar no 
reino. Oramos para que esses jovens sejam exemplo e 
façam a diferença por onde passarem.

instituto de Batista caRolina celeBRa 
79 anos de existência

N os últimos meses, diversas mudanças e implemen-
tações estão acontecendo no Instituto Batista de 

Carolina, no Maranhão. Temos muito motivos para 
agradecer e interceder a Deus por este projeto. No 
mês de janeiro de 2015, a missionária Haniele Alves 
Laurindo assumiu temporariamente a direção admi-
nistrativa do Instituto. Neste período também assu-
miu a coordenação pedagógica a missionária Rosilene 
Conceição do Nascimento. Somos gratos a Deus pela 
vida destas missionárias.

No período de dezembro a janeiro o Instituto procu-
rou se reestruturar para o início das atividades letivas 

de 2015. Foram feitas melhorias na infraestrutura, re-
vitalização da biblioteca, implementação de uma brin-
quedoteca visando a realização de atividades educati-
vas através de uma metodologia lúdica, que contribua 
para a formação das crianças. Estas atividades serão 
oferecidas inclusive para o desenvolvimento de ativi-
dades extraclasse e em contra turno escolar.

Visando melhor capacitar e atualizar a equipe de 
docentes para o início do ano letivo, foi realizada a pri-
meira Semana Pedagógica de 2015. Após detectar as 
necessidades dos docentes, foram realizadas oficinas 
técnicas com os temas diversos, entre eles: didática 
pedagógica na educação infantil; novo acordo orto-
gráfico; libras; jogos de matemática; planejamento pe-
dagógico e dificuldades de aprendizagem. 

No dia 14 de março deste ano, foi realizado um culto 
de gratidão pelos 79 anos de existência do Instituto. 
A celebração foi marcada por momentos de louvor a 
Deus, e reuniu convidados de vários estados. Louvado 
seja o Senhor por cada vida que apoia esta obra!

missões nacionais no  
1º semináRio de políticas púBlicas

Pr. godoy (à esquerda) com os demais participantes do evento

N osso gerente operacional de Ação Social, Pr. Cel-
so Godoy, representou Missões Nacionais no Pri-

meiro Seminário de Políticas Públicas. O evento que 
aconteceu no auditório da FIEP (Federação das In-
dústrias do Estado do Paraná) em Curitiba (PR) reuniu 
várias autoridades eclesiásticas, politicas e não gover-
namentais para discutir sobre o tema. Falando sobre 
a importância das Cristolândias e outros projetos da 
JMN na realidade social de nosso país hoje em dia, Pr. 
Godoy, compartilhou com os participantes do simpó-
sio algumas estatísticas e experiências dessa área de 
Missões Nacionais.

Também participaram das palestras o Secretário 
Nacional de Políticas sobre Drogas, Dr. Vitore André, 
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a senadora e ex-ministra da Casa Civil, Gleise Holfman, 
Ministro de Desenvolvimento Social, Dr. Marcelo Car-
dona, presidente do FIEP, Dr. Edson Campanallo e au-
toridades batistas como os pastores Dorgival, Hilquias 
e Veloso. Por meio de eventos importantes como 
esse, Missões Nacionais mostra que além do Evange-
lho tem uma preocupação de cunho social, demons-
trando compaixão e graça a quem precisa.

moBilizadoRes voluntáRios paRticipam  
de encontRo no Rio

grupo alinhado com a visão de mobilização

N a sede de Missões Nacionais, no Rio de Janeiro, 
foi realizado o 1º Encontro de Mobilizadores Vo-

luntários. Mais de 60 participaram, incluindo pastores 
e líderes de igrejas e associações. A programação in-
cluiu palestras sobre diversos assuntos pertinentes a 
missões, além de depoimentos de alguns mobilizado-
res. O Pr. Jeremias Nunes, gerente executivo de co-
municação e mobilização, falou sobre mobilização de 
recursos. 

D e acordo com os organizadores do encontro, Pr. 
Exequias e Maria Helena Santos, a ideia é que ou-

tros estados façam o mesmo, reunindo pessoas que 
possam atuar como voluntárias na mobilização mis-
sionária. “Dividimos os mobilizadores para serem re-
presentantes de Missões Nacionais nas associações e 
em outros lugares. Explicamos o que se espera dos 
mobilizadores e apresentamos os projetos de missões, 
bem como o calendário de atividades deste ano”, con-
ta o Pr. Exequias. Missões Nacionais louva ao Senhor 
por cada vida que tem se mobilizado conosco visando 
o alcance de vidas.

P ara o participante Oton Júnior, da 2ª Igreja Batista 
em Barra Mansa (RJ), a expectativa de saber de 

que maneira poderia ajudar e ser mais útil na causa 
missionária foi atendida. “Tudo foi muito bem expli-
cado e acho muito importante o contato pessoal com 
mobilizadores, associações e igrejas; a forma de lidar 
com os pastores e líderes, no intuito de impulsioná-los 
foi importante e creio que, na prática, isso trará bons 
resultados na expansão do reino de Deus”, afirma.

missões nacionais no 1º conGResso de 
evanGelismo e missões da améRica centRal

Participantes do congresso realizado em Honduras

N os dias 5, 6 e 7 de março aconteceu o 1º Congres-
so de Evangelismo e Missões da América Central. 

Líderes de cinco países da região estiveram reunidos 
em Honduras para programação realizada pela UBLA 
(União Batista Latino-americana).

Missões Nacionais foi representada pelo Pr. Fernan-
do Brandão, diretor Executivo da JMN e também di-
retor de Evangelismo da UBLA e Pr. Fabrício Freitas, 
gerente Executivo de Evangelismo da JMN. Eles esti-
veram levando a visão da Igreja Multiplicadora para 
líderes representantes de seus países, com objetivo de 
que toda América Central esteja implementando es-
ses princípios tão importantes para a igreja de Cristo.

Em 2016, teremos a Trans Centro-americana nos 
seis países da América Central. Não deixe de orar pelo 
avanço evangelístico dessa região do mundo, que an-
seia tanto pelo poder e amor de Deus.

apResentação da 9ª tuRma de  
Radicais amazônia

Missionários com nova turma do projeto 

A Junta de Missões Nacionais através do Projeto Ra-
dical Amazônia apresentou neste sábado (07), 13 

jovens vindos de todas as regiões do nosso Brasil, que 
serão treinados e enviados para as comunidades ribeiri-
nhas do Amazonas. Os missionários coordenadores des-
se trabalho, Pr. Donaldo e Marinalva, já levaram a nova 
turma para o Centro de Formação Missionária da Ama-
zônia (CFMA), onde iniciarão o treinamento. Contamos 
com as orações e contribuições de cada vez mais batis-
tas brasileiros no sustento desse projeto. Para apoiar um 
destes jovens por meio do PAM Brasil, basta escrever 
para pambrasil@missoesnacionais.org.br ou fazer con-
tato com a Central de Atendimento: Do Rio de Janeiro 
- (21) 2107-1818 / Outras capitais e regiões metropolita-
nas - 4007-1075 / Demais localidades - 0800-707-1818.
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laR Batista david Gomes  
completa 49 anos

Celebração reuniu, missionários, parceiros e  
também ex acolhidos pelo lar

O Lar Batista David Gomes, em Barreiras (BA), comple-
tou 49 anos com uma celebração que reuniu missio-

nários, parceiros, representantes de empresas coopera-
doras, crianças e adolescentes do lar, e ex acolhidos. A 
gerente executiva de ação social de Missões Nacionais, 
Anair Bragança, participou da festa e deixou uma palavra 
para todos. Na ocasião, também houve celebração pelo 
aniversário de 15 anos de uma menina acolhida pelo lar.

O lar trabalha no sustento e acolhimento de crian-
ças e adolescentes, de 2 e 18 anos. São crianças cujas 
famílias não tiveram condições de criar e que estão 
legalmente sobre os nossos cuidados.

Com muita dedicação e esforço, o Lar investe na 
socialização e na educação das crianças por meio de 
atividades de responsabilidade social, domésticas, 
acompanhamento escolar, jogos, artes, música, pales-
tras educativas, vídeos, biblioteca, recreação, passeios 
e atividades extras. Além disso, o Lar educa as crian-
ças com base cristã, por meio de leitura da Bíblia, cân-
ticos, participação da vida da Igreja e incentivo a uma 
vida de comunhão com Deus.

pR. feRnando BRandão conveRsa com 
alunos do stBsB

Seminaristas foram motivados a se envolver mais com missões

O Pr. Fernando Brandão, diretor de Missões Nacio-
nais, aceitou o convite feito pelo diretor do Semi-

nário Teológico Batista do Sul do Brasil (STBSB), Dr. 
Luiz Sayão, e falou para os alunos do primeiro ano do 
curso de Teologia. 

“Foi uma noite maravilhosa. Fomos confrontados, e 
saímos de lá tocados, incomodados com nossa atual 
situação. Sabemos que Deus prepara todas as situa-
ções em nossas vidas, mas também sabemos que, se 
assim Ele permitir, futuramente com a JMN possamos 
abençoar muita gente, muitos povos. Obrigado, Pr. 
Fernando Brandão!”, comentou o aluno Filipe Camara.

evanGelho avança em cidades do  
Rio GRande do noRte

Igreja em Carnaubais completou 7 anos

A lém do trabalho realizado em Alto do Rodrigues 
(RN), os missionários Carlos Alberto e Ana Pau-

la Moura têm levado o evangelho a outros municípios 
potiguares. A cada 15 dias, estão realizando o Dia de 
Oração, às quartas-feiras, em São Rafael. Segundos 
eles, começando às 5h da manhã e terminando com 
o culto à noite. 

Em Carnaubais (RN), onde eles também atuam, a 
igreja completou sete anos, reunindo vidas em um cul-
to que resultou em reconciliações. “Vimos o agir do 
Espírito Santo salvando vidas, trazendo e reconcilian-
do vários irmãos que estavam afastados da igreja; e 
isso tem trazido alegria aos irmãos”, contam. O final 
do culto também foi marcado por um momento de 
comunhão, com um bolo de aniversário pelos anos de 
trabalho na igreja. Em Alto do Rodrigues, eles fizeram 
uma palestra para pais e alunos de uma escola muni-
cipal. “Tem sido uma porta aberta para falarmos de 
Cristo”, afirmam os missionários. Nesta mesma cidade, 
levaram literaturas cristãs para crianças, jovens e adul-
tos para uma biblioteca. 

No município de Pendências, Pr. Carlos e Ana conti-
nuam reunindo o grupo que participa de um Pequeno 
Grupo Multiplicador (PGM) realizado em vários lares. 
Eles contam que nesta cidade já estão se organizando 
para a construção de um salão para a realização de 
cultos. Interceda por esta família missionária que tem 
ajudado a multiplicar o evangelho no Rio Grande do 
Norte.
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chefe de cozinha na cRistolândia 
salvadoR

Hélio tem usado seu talento para servir ao Senhor

H élio, que já trabalhou em vários lugares do mundo, 
como Europa, nos Estados Unidos, além do Brasil, 

é um cozinheiro talentoso que agora serve a Deus na 
cozinha da Cristolândia de Salvador (BA). Especialista 
em comida francesa, Hélio quase perdeu a vida para o 
crack, mas para a glória de Deus foi liberto do vício e 
tem se dedicado à obra do Senhor. 

Assim como ele, muitas pessoas têm sido resgatadas 
das ruas e hoje estão recuperadas vivendo tudo novo 
com Cristo. Cada conquista é resultado das orações e 
investimento dos batistas brasileiros, que abraçaram o 
projeto Cristolândia. Continue sonhando e realizando 
a obra conosco. 

pReGação do evanGelho poR meio de 
pGm alcança jovens no piauí

Durante um dos encontros

O s nossos missionários José Santos e Telvina, es-
tão multiplicando o amor de Deus na cidade de 

Simplício Mendes (PI). Compartilhando e aprendendo 
sobre o evangelho por meio dos Pequenos Grupos 

Multiplicadores (PGMs), o encontro entre os jovens do 
lugar tem crescido e feito diferença.

Interceda por estes jovens, a fim de que permaneçam 
firmes em Cristo, e ore para que os missionários conti-
nuem sendo capacitados e fortalecidos nesta obra.

missões no tocantins
Missionários com os participantes do “Acampadentro”

N osso missionário Nilton Ayres Duarte, no Tocan-
tins, tem desenvolvido várias atividades com crian-

ças, adolescentes e jovens de alguns pequenos grupos 
multiplicadores (PGMs). Uma dessas programações foi 
um “Acampadentro”, que contou com 33 participan-
tes, estudos bíblicos, orações, gincanas, cânticos, la-
zer, filmes, noite de talentos e outras atividades muito 
divertidas. Alguns dos “campistas” nunca tinham tido 
a oportunidade de participar desses encontros, nem 
ido a uma piscina, assistido filmes, ou mesmo se ali-
mentado com tanta fartura e sem nenhum custo para 
eles. Que Deus abençoe a vida do nosso missionário e 
de sua família. Somos gratos por essas iniciativas que 
fazem muita diferença para o reino de Deus.

pGm em poRto nacional Resulta  
em conveRsões

P r. Paulo e Lídia Dias atuam como missionários em 
Porto Nacional (TO). Recentemente, eles iniciaram 

mais um Pequeno Grupo Multiplicador (PGM), e con-
tam que quatro pessoas aceitaram a Cristo, sendo as-
sim novos frutos do trabalho.

“Este grupo esta a cada dia mais se desenvolvendo. 
Após apenas três encontros, vimos a necessidade de 
pensar em uma multiplicação porque a cada encontro 
temos mais pessoas participando”, contam os obrei-
ros. Ainda de acordo com eles, cerca de 90% dos par-
ticipantes são jovens e adolescentes.
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na multiplicação de discípulos. Na 
oportunidade, ele também expôs 
um vídeo produzido por Missões 
Nacionais com testemunhos de 
pessoas que estão sendo discipula-
das e transformadas por meio dos 
PGM’s.

No relatório prestado pelo dire-
tor executivo da Junta de Missões 
Nacionais, o Pr. Fernando Bran-
dão, todos puderam constatar 
os resultados colhidos ao longo 
do exercício de 2014. Durante a 

MISSõES NACIONAIS  
E A DIVuLgAÇÃO MISSIONÁRIA NA 

95ª ASSEMBLEIA DA CBB

apresentação do relatório, o qual 
foi aprovado por unanimidade, os 
participantes da Assembleia en-
fatizaram a necessidade do cons-
tante apoio da Convenção Batista 
Brasileira às ações da JMN e su-
porte aos novos desafios que se-
rão desenvolvidos.  Louvamos a 
Deus pelos projetos realizados por 
Missões Nacionais e pela oportu-
nidade que tivemos em participar 
à denominação os resultados dos 
investimentos na obra missionária 
no Brasil.

D urante a 95ª Assembleia da 
Convenção Batista Brasileira, 

que foi realizada em Gramado (RS), 
a família Missões Nacionais esteve 
envolvida na divulgação dos princi-
pais desafios missionários do país.

No culto de abertura, o Pr. Rober-
to Silvado, ex-presidente da CBB e 
pastor da IB do Bacacheri, em Curi-
tiba, baseou-se na visão da Igreja 
Multiplicadora para incentivar os 
batistas na prática dos Pequenos 
Grupos Multiplicadores, bem como 
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conveRsão, Batismo  
e salvação!

No domingo (08), voluntários da Trans Gra-
mado, juntamente com os participantes da 95° 
Assembleia da Convenção Batista Brasileira, 
realizaram um impacto evangelístico nas ruas 
da cidade gaúcha. Esta ação culminou com a 
Noite Evangelística, um dos momentos mais 
marcantes da Assembleia, onde foram batiza-
das pessoas de diversas frentes missionárias 
do Rio Grande do Sul. Ainda na mesma noite, 
muitas pessoas se converteram após a ouvi-
rem a mensagem de salvação. 

noite missionáRia

Na programação da Noite Missionária, 
Missões Nacionais apresentou dois gran-
des desafios: a Região Sul e o Projeto No-
vos Sonhos. No primeiro, foram destacados 
os trabalhos de Plantação de Igrejas, com a 
missionária de Alianças Estratégicas Ronilce 
Ribeiro; Capelania Prisional, com o Pr. Luis 
Carlos e as ações missionárias na cidade de 
Arroio dos Ratos, com o missionário Sérgio 
Murilo. Teve ainda a presença da pequena 
Vitória Beatriz, a Bia. Aluna de Ballet do Pro-
jeto Novos Sonhos, da Cristolândia em São 
Paulo, Bia participou da seleção da CIA de 
Ballet Bolshoi. Após uma emocionante apre-
sentação junto com a missionária e professo-
ra Joana Machado, Bia agradeceu a todos os 
batistas pelos investimentos neste projeto 
que contribuíram para a mudança espiritual 
e social de sua família. Em suas palavras, Bia 
também incentivou para que mais parcerias 
fossem realizadas e mais crianças tenham 
suas vidas transformadas.

lançamentos

‘De Volta aos Princípios’, que traz uma refle-
xão sobre o que é ser igreja implementando a 
visão da Igreja Multiplicadora, e ‘Pacto Coope-
rativo e Missões’, que é uma reedição do livro 
de David Allen Bledsoe, com participação do 
Pr. Fernando Brandão falando da importância 
da cooperação entre as igrejas para fazer mis-
sões, foram pré-lançados durante a Assem-
bleia em Gramado.   

Ambos os livros já estão disponíveis na livra-
ria de Missões Nacionais e são, de fato, leituras 
edificadoras.
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A presidente da união 
feminina Missionária 

Batista do Brasil, Eliane 
Melo Salgado, também 
é parceira de Missões 

Nacionais, reparte 
recursos e multiplica o 

amor de Deus.

Analzira Nascimento, 
missisonária JMM, 
também sendo 

parceira das ações 
missionárias no Brasil. 

Ao centro, nossa querida irmã Raimunda Rodrigues, membro 
da IB Centenária em Cidade Nova, no Pará. Há mais de 50 anos 

cooperando com os avanços na obra missionária no país. 
Louvamos a Deus pela vida desta amada irmã que além de não 

medir esforços, está sempre disposta a ampliar suas contribuições. 
Repartindo recursos e multiplicando o amor de Deus.



RepaRtindo RecuRsos e 
multiplicando o amoR de 

deus

Mais um momento especial foi a 
realização do 6° Encontro dos Par-
ceiros do PAM, em que reunimos 
nossos irmãos que têm investido 
em Missões no Brasil. Marcado por 
um momento de intercessão pelos 
nossos parceiros, bem como pelos 
missionários que são sustentados 
por eles, o Encontro serviu para 
expressarmos ainda mais a nossa 
gratidão pelo compromisso destes 
amados irmãos. 

Nos dias da Assembleia, batistas 
de vários de diversos lugares do 
Brasil também firmaram a parceria 
missionária com o Projeto Novos 
Sonhos Guarulhos e Região Sul. 
Estes são os maiores desafios que 
Missões Nacionais vem realizan-
do. Louvamos a Deus pelo envol-
vimento do povo de Deus com a 
obra missionária e por se compro-
meterem com o avanço do Evan-
gelho no Brasil. 

tRans GRamado

Eleito como melhor destino tu-
rístico do país, Gramado sempre é 
um dos grandes desafios missioná-
rios no Sul do Brasil. Há mais de 30 
anos, os Batistas brasileiros tentam 
implantar uma Igreja Batista neste 
lugar. Graças a visão estratégica da 
Junta de Missões Nacionais, esta-
mos avançando com o Evangelho 
de salvação e colhendo os frutos 

da maior ação evangelística rea-
lizada durante a 95ª Assembleia 
de Convenção Batista Brasileira, a 
Trans Gramado. 

Tivemos 3 bases em Gramado 
e 1 na cidade de São Francisco de 
Paula, uma cidade que fica à 45 km 
de Gramado, onde já inauguramos 
uma frente missionária. Durante 15 
dias, vimos Deus agir nestas bases 
por meio da equipe de 80 missio-
nários voluntários, vindos de 16 es-
tados do Brasil. Certamente, não 
poderemos dimensionar a reper-
cussão de todo trabalho que foi 
feito por estes missionários. 

Formamos mais 8 PGM’s como re-
sultado dos trabalhos da Trans. Hoje 
temos mais de 120 pessoas partici-
pando efetivamente de um dos 18 
PGM’s semanais que temos em Gra-
mado e Canela. Em São Francisco de 
Paula temos 10 casas recebendo es-
tudos bíblicos, além do significativo 
aumento da quantidade de pessoas 
nos cultos e nos PGM’s.

Nosso atual templo tem recebi-
do nos cultos do domingo à noite 
em média 80 pessoas. Sempre há 
pessoas em pé e do lado de fora, 
pois não há espaço e cadeiras para 
todos. Nossa congregação hoje, na 
cidade, é uma referência de uma 
igreja mobilizadora, que vai ao en-
contro das necessidades da cidade. 
Certamente, em breve, daremos 

notícias de dezenas de batismos, 
para glória do Senhor Jesus!

desafios 
A necessidade de um templo 

maior é intensificada com este 
crescimento que a Igreja Batista 
em Gramado tem vivido. Também 
estamos com a necessidade de 
salas para a realização do Culto 
Infantil. Elas estão se reunindo em 
um cômodo atrás da igreja, mas 
durante o culto os ruídos se tornam 
concorrência para a programação 
que acontece no templo. Além dis-
so, não temos salas para reuniões 
menores, tampouco para os disci-
pulados. 

Os aluguéis são muitos caros em 
nossa cidade. Os terrenos são to-
dos sobrevalorizados, em função 
do turismo da cidade. Louvamos 
a Deus por estes crescimentos e 
acreditamos que venceremos os 
desafios que estão diante de nós. 
Contamos com as orações dos ir-
mãos para o levantamento de re-
cursos para a compra do terreno e 
construção do templo; pelo forta-
lecimento dos 18 PGM’s e seu de-
senvolvimento e pelas dezenas de 
novos crentes e seu preparo para 
o batismo.

Pr. Renato Florencio, missionário 
em Gramado.

Templa da Igreja Batista em gramado após 
a realização da Trans na cidade.



CAPA

DuAS VIDAS TRANSfORMADAS, 
uM LAR EDIfICADO,  

JESuS gLORIfICADO!
Casamento na 
Cristolândia é  
fruto do 
investimento de 
Missões Nacionais 
na família brasileira

L odemir José, 38 anos, viveu 22 
anos no mundo das drogas. 

Mesmo passando por 22 casas de 
recuperação, sempre voltava para 
o vício sem nenhuma perspectiva 
de vida. Eliene Cardoso da Rocha, 
30 anos, consumiu drogas por 12 
anos, 4 deles morando nas ruas 
da Cracolândia, em São Paulo. 
Sendo segura pelas mãos do ini-
migo fazendo tudo que era con-
trário ao que Deus planejou para 
nós como criação humana. Jesus 
Cristo, 33 anos, libertando, curan-
do e salvando vidas por meio do 
poder de transformação. Estas 
vidas se encontraram e a história 
agora será contada de outra for-
ma. Narrar a mudança representa 
para a Junta de Missões Nacio-
nais o resultado direto do com-
promisso dos batistas brasileiros 
na recuperação dos dependentes 
químicos deste país.  

Lodemir e Edilene foram al-
cançados pela graça de Deus ao 
aceitarem o tratamento oferecido 

15



pelo Projeto Cristolândia. Receberam Jesus como 
Senhor e Salvador de suas vidas e foram recupe-
rados ao serem assistidos pela equipe de missio-
nários, radicais e voluntários que desempenham in-
cansavelmente a tarefa de apresentar o Evangelho 
de salvação às pessoas aprisionadas pelo vício das 
drogas.  

Para este casal, o Senhor havia preparado algo 
mais. Após a convivência saudável e baseada em 
princípios cristãos, o casal, que se conheceu no Pro-
jeto, entendeu que Deus confirmou a união. “Fui para 
2ª Fase do Projeto depositando no altar de Deus o 
sonho de me casar com aquele rapaz que disse que 
orava para que minha vida fosse mudada por Jesus. 
Orei pela vida dele durante dez meses sem que ele 
soubesse. Fui batizada, terminei meu tempo de trata-
mento por 1 ano e meio e logo após esse tempo Deus 
me abençoou com respostas”, conta Eliene referindo-
se à Lodemir. 

Foi no dia 14 de março de 2015 que o sonho foi 
realizado! Neste dia Lodemir e Eliene selaram o ma-
trimônio e receberam a benção do Pr. Humberto 
Machado e Missionária Soraya, coordenadores do 
Projeto Cristolândia em São Paulo, Pr. Carlos Eliseu, 
pastor da Igreja Batista do Bom Retiro (SP), e de 
outros missionários de Missões Nacionais, pastores, 
irmãos das igrejas e muitas testemunhas. A cerimô-
nia, realizada na própria Missão Batista Cristolân-
dia, foi um verdadeiro Culto de Louvor e Adoração 
ao Senhor. “Pra mim foi um privilégio e uma grande 
emoção realizar este casamento. O Lodemir foi um 
crente muito dedicado, esperou no Senhor e trans-
mitiu isto através do testemunho e comportamento 
dele. Vendo como aconteceu o encontro dos dois, 
na porta da Missão, vemos que este foi um casa-
mento muito especial”, revela Pr. Humberto.  

“Lembro-me de quando cuidamos de Eliene pas-
so a passo, quando ela se apresentou vocacionada 
no sonho de ingressar na obra missionária. Sempre 
uma pessoa muito dedicada, buscando os caminhos 
do Senhor e aguardando nEle. Foi uma emoção ver 
os dois transformados e ali celebrando a família”, 
lembra a missionária Soraia. 

Após a cerimônia, todos saíram em passeata pela 
Cracolândia de São Paulo onde, diante de muitos 
que estavam nas ruas, no mesmo local que Lodemir 
foi resgatado, cantaram o hino “Eu sou Livre”. Pas-
tor Humberto e missionária Soraya falaram sobre o 
poder transformador que só há em Cristo e o casal 
Lodemir e Edilene cumprimentou os drogados que 
estavam pelas ruas e foi feita uma oração. Uma sú-
plica a Deus que continue nos usando, como igreja 
de Jesus na terra, a continuarmos na missão de ir 
às ruas em busca de pessoas.  Não temos dúvidas 
que Milagres continuam em nossa geração. “A Cra-
colândia parou! Os noivos, os convidados, todos 
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nós cantávamos Nada além do 
sangue e foi um testemunho da 
graça e da glória de Deus!”, conta 
a missionária Soraia. 

Lodemir e Eliene são gratos a 
Deus e a todos que se doaram, 
dedicaram tempo, oração e re-
cursos para que eles vivessem a 
benção de ter uma família sob a 
direção do Senhor. “Hoje como 
missionário, levando a outros o 
amor de Deus e com minha vida 
buscando refletir o caráter de 
Cristo, agradeço a Deus por ter 
minha família restaurada e casado 
construindo a minha própria fa-
mília debaixo da graça de Deus”, 
agradece Lodemir. “Hoje casada e 
feliz só tenho a agradecer porque 
ate aqui o Senhor me sustentou e 
nunca desistiu de mim e devolveu 
a alegria de poder sonhar nova-
mente”, se alegra Eliene. 

RestauRação

Na Cracolândia encontramos um 
cenário devastador! Lugar onde fi-
lhos procuram mães, mães procu-
ram filhos e lares são desfeitos dia-
riamente pelo consumo do crack. 
Neste mesmo cenário, Missões Na-
cionais tem investido diariamente 
recursos, intercessão e uma gran-
de equipe de missionários, radi-
cais e voluntários na recuperação 
destes lares. Além de resgatar as 
famílias que ali estão e enviar para 
o Centro de Convivência familiar, 
onde é desenvolvido um trabalho 
missionário focando o tratamento 
com famílias, O Projeto Cristolân-
dia tem resgatado homens e mu-
lheres, fazendo nutrir no coração 
deles o desejo de construir suas 
famílias dando início a uma nova 
história de vida.  “Viver em famí-
lia é um presente maravilhoso de 
Deus. Nós podemos fazer muito 
mais para alcançar vidas, alcançar 
família e acima de tudo apresen-
tar o Senhor, o Salvador, que tira 
o solitário da sua solidão e o faz 
viver em família para que sinta a 
cada dia o presente de Deus de vi-
ver em uma comunidade do bem.” 
Soraia Machado.  

pRojeto cRistolândia

Diariamente temos investido na 
transformação de vidas e na re-
construção de lares. O projeto Cris-
tolândia possui 34 unidades dis-
tribuídas entre os estados de São 
Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, 
Minas Gerais, Espírito Santo, Distri-
to Federal, Goiás e na Bahia. Nestas 
unidades estão acolhidos 1202 alu-
nos e atuam 165 missionários. 

A Cristolândia é um programa 
de recuperação de dependentes 

químicos, que tem suas ações ba-
seadas em três dimensões: Física, 
emocional e espiritual. Todo tra-
balho na Cristolândia é desenvol-
vido por meio de uma convivência 
saudável e baseado em princípios 
e valores cristãos. Acesse www.
cristolandia.org saiba mais sobre 
o Projeto Cristolândia e seja um 
parceiro desta grande obra mis-
sionária! 

Maria Helena Leão Santos

Missionária de Alianças 
Estratégicas da JMN

Fotos: Sélio Morais
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CuIDADO INTEgRAL DO MISSIONÁRIO 
famílias missionárias saudáveis se multiplicam

“As vezes nós, os missionários, nos sentimos can-
sados ou tristes, muitas vezes solitários e até do-
entes. O cuidado integral à vida do missionário é 
algo que faz toda diferença no restabelecimento 
de sua saúde física e emocional. Louvo a Deus por 
recebermos este cuidado.”

Miss. Ana Mercia - Osasco/SP

Pr. Sandro e Denise Pereira

R elacionamentos familiares são 
complexos e muitos deles ain-

da procuram alcançar o mito da 
família perfeita, cujo ideal aponta 
para uma felicidade constante, ine-
xistência de problemas, sem ansie-
dades, sem conflitos e sem dificul-
dades. Tal busca cria exigências e 
expectativas inalcançáveis. A con-
sequência disso tende a ser uma 
família frustrada e machucada. 
Podemos dizer que nossas famílias 
não serão perfeitas, mas devem e 
podem ser famílias saudáveis. 

O que pode ser um lar ou uma fa-
mília saudável? 

“...a família saudável lida bem 
com a maioria das adversida-
des que podem surgir. Uma boa 
dinâmica familiar cria um am-
biente para vencer os desafios. 
Um Lar saudável não é um lar 
sem problemas, mas sim um lar 
onde as pessoas sabem identi-
ficar os problemas e procuram 
resolve-los...onde os pais se 
amam demonstrando cumplici-
dade, aceitação e respeito mú-
tuo, e ... proporciona segurança 
aos filhos, constroem relacio-
namentos com cada um dos 
filhos e nutrem o fluir dos rela-
cionamentos entre irmãos. Um 
lar onde as pessoas se sentem 
ouvidas, acolhidas, respeitadas, 
desafiadas, corrigidas em amor” 
(MACEDO, 2001, pg.12)

Em uma família saudável pessoas 
diferentes conseguem conviver e 
superar juntos em amor os proble-
mas, as ansiedades, os conflitos e 
as dificuldades que surgem ao lon-
go da caminhada.  A presença do 
Senhor Jesus na família se reflete 
em uma boa comunicação, arre-
pendimento e perdão, orientação e 
disciplina, oração, compaixão, ami-
zade, respeito e fundamentalmente 
na prática do amor. 

Diante disso, como se encontra 
a família missionária? Como está 
a família enviada ao campo por 
sua igreja local, levando consigo 
um grande sonho de responder ao 
chamado do Senhor? 

Em nossa experiência missioná-
ria ouvimos uma vez algo que fi-
cou marcado em nosso coração: 
“quando Deus nos chamou, Ele ti-
nha em mente nossos filhos, nosso 
cônjuge, nossa família”. Todos nós 

somos chamados para cumprir a 
Grande Comissão (Mt 28:18-20), 
alguns, no entanto, são chamados 
para cumprir seu ministério no 
campo missionário e é nesse con-
texto que se inserem as famílias de 
Missões Nacionais. Ser uma família 
missionária não é fácil, o desafio de 
ser exemplo de família cristã nes-
ta sociedade tem levado muitos 
comissionados, de maneira cons-
ciente ou não, a buscarem o mito 
da família perfeita. Com a esperan-
ça de ser modelo em seu projeto, 
na igreja local, no PGM e nos rela-
cionamentos discipuladores eles 
buscam cumprir esse ideal, porém 
sabemos que isso não é possível. 
Podemos ser famílias missionárias 
saudáveis, isso sim é possível, um 
desafio alcançável e que pode se 
multiplicar, influenciando positiva-
mente outras famílias. 

Em Missões Nacionais tivemos a 
oportunidade de conhecer, coor-
denar e pastorear outras famílias 
missionárias, compartilhando de 
suas lutas, desafios e também de 
muitas vitórias e alegrias no cam-
po. Neste caminhar, vivenciamos e 
observamos famílias missionárias 
que se doam, se sacrificam e fazem 
tudo que é possível para cuidar de 
outras famílias que estão disfun-
cionais, perdidas e destruídas pelo 
pecado. 



“Cuidado Integral do Missionário É ESTAR 
PRÓXIMO! SE ALEGRANDO nas vitórias, 
DIVIDINDO as lutas e ENCORAJANDO 
diante dos desafios.”

Pr Alexandre e Carla - Coordenadores de 
Plantação - Norte do Brasil

É diante disso que precisamos 
questionar, mas quem cuidará dos 
que cuidam? Quem deverá se res-
ponsabilizar por olhar e cuidar das 
famílias que cuidam de outras fa-
mílias? Com quem eles poderão 
conversar sem serem julgados? 
Com quem falarão sobre seus filhos 
quando estão passando por crises? 
Onde buscarão alívio em momen-
tos de estresses emocionais? Com 
quem os cônjuges buscarão ajuda 
quando o casamento não vai bem?

Para responder essas perguntas 
Missões Nacionais, de forma estra-
tégica, vem buscando excelência 
na gestão de pessoas, na expan-
são missionária, na comunicação, 
na evangelização e na ação social. 
Nesse tempo, de forma intencional, 
está implantando o Projeto Cuidado 
Integral do Missionário - CIM, cujo 
objetivo é trabalhar com a preven-
ção de crises na vida do missionário 
no campo. O CIM compreenderá o 
cuidado nas dimensões espiritual, 
emocional, familiar, física, financeira 
e educacional, isso durante todas 
as fases da carreira missionária, ou 
seja, do recrutamento a aposenta-
doria. Também implementará pro-
cessos de intervenção que visam 
atender famílias cujas crises já estão 
em curso, para que cumpram seu 
ministério de forma saudável, espi-
ritual e emocionalmente. 

Como o cuidado integral do mis-
sionário pode ser intencional e es-
tratégico? 

O cuidado integral será realizado 
por meio de dois processos prin-
cipais: prevenção e intervenção. 
A Prevenção é o fornecimento de 
informações, orientações, treina-
mentos e acompanhamento cons-
tante e preventivo de pastoreio e 
cuidado. Consideram-se todas as 

dimensões da vida missional, levan-
do o missionário a um processo de 
aprendizagem e capacitação que 
o prepare para possíveis crises mi-
nisteriais, pessoais e familiares. No 
processo de Intervenção, as ações 
de cuidado são direcionadas para 
atender os conflitos e necessidades 
já estabelecidos na vida do missio-
nário e de sua família. O trabalho 
será realizado com o apoio de pro-
fissionais de acordo com a área de 
atendimento, tais como: conselhei-
ros bíblicos, pastores, psicólogos, 
médicos de diversas especialidades 
e outros parceiros que cuidem e 
tratem de problemas específicos.

O Dr. Hebert Palomino, em seu 
manual de Cuidado Integral define 
o que não é cuidado missionário: 
“não é fazer todos felizes não im-
porta o que é preciso; não é preen-
cher todas necessidades indistin-
tamente do campo; não é evitar a 
dor e o sofrimento; não é suprir os 
recursos financeiros e não é prover 
ajuda somente quando tem proble-
ma.” Por isso, é importante refor-
çar que a ideia de ser uma família 
missionária saudável não implica 
estar eximida de sofrimento no mi-
nistério e na vida. Jesus Cristo dis-

se que no mundo teremos aflições 
(Jo. 16.33), que deveríamos negar 
a nós mesmos, carregar nossa 
cruz e segui-lo (Mt.16.24) e apren-
demos com Paulo que “os nossos 
sofrimentos leves e momentâneos 
estão produzindo para nós uma 
glória eterna que pesa mais do que 
todos eles” II Co.4.17. O sofrimento 
que vem do Senhor produz graça 
e contentamento, porém sofrimen-
tos causados pela falta de cuidado 
próprio, da agência enviadora e da 
Igreja não produzirá crescimento e 
nem a glória de Deus. 

Qual o papel de todos nós no 
Cuidado Integral do Missionário?

Todos precisam estar intencio-
nalmente e estrategicamente en-
volvidos no Cuidado Integral do 
Missionário, seja na prevenção ou 
na intervenção. O cuidado consigo 
mesmo, por parte da agência mis-
sionária e da igreja enviadora (igreja 
mãe, igreja de origem do missioná-
rio e ou igrejas parceiras do missio-
nário) são as bases do processo de 
corresponsabilidade do Cuidado 
Integral. Quando uma das partes se 
exime da responsabilidade de pro-
ver de forma intencional e planejada 
o cuidado no pastoreio, no acom-
panhamento e no aconselhamento, 
toda a família, missão e projeto so-
frerão a falta de qualidade de saúde 
na vida pessoal e familiar. 

Trabalhemos juntos, a partir da 
JMN, para que cada dia mais a cul-
tura de Cuidado Integral do Mis-
sionário esteja em nossas famílias, 
em nossas igrejas, com pastores e 
líderes, para que tenhamos famí-
lias missionárias saudáveis e que se 
multiplicam.

Sejam nossos parceiros neste pro-
jeto e nas ações de prevenção e in-
tervenção. Entre em contato conos-
co e obtenham maiores informações.

Pr. Sandro Fernandes Pereira 
Mis. Denise Garcia Correia Pereira

Cuidado Integral do Missionário
Junta de Missões Nacionais da CBB

Claro: (21) 968010134
Skype: missionariosandro / 

missionariadenise

“No campo missionário nos 
sentimos muito sozinhos. Pre-
cisamos de um ombro amigo 
ao nosso lado”. 

Pr Marcelo e Simone
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um Sonho de Mãe
N o ano de 2011, quando fiz o 

meu estágio missionário na 
Cristolândia de São Paulo, no meio 
da cracolândia, conheci Patricia e 
Emerson.

Patricia era usuária de drogas, 
tinha 29 anos, segundo ela tinha 
estudado Teologia, falava mui-
to bem e se comportava sempre 
muito bem. Todos os dias ela ia à 
Missão pela manhã junto com o seu 
filho Emerson, de 5 anos. Quando a 
conheci ela estava tentando parar 
de usar drogas e por isso quando 
a Missão abria, lá estava ela: sem-
pre arrumada direitinho, com um 
cachecol pendurado no pescoço, 
trazendo pela mão o Emerson, que 
sempre estava limpo. Eles parti-
cipavam do culto, tomavam café 
da manhã e logo após, era a hora 
do banho. Ela nunca deixava que 
usássemos no Emerson as toalhas 
da Missão. Sempre trazia a dele 
(dizia que era mais limpa). Os dois 
tomavam o banho e continuavam 
na Missão. Emerson, corria a ma-
nhã inteira dentro daquele galpão. 
Os alunos da Missão faziam sem-
pre uma farra com ele. Ela também 

gostava de ficar conosco, dizia que 
desta forma era mais fácil resistir às 
drogas.

Um dia, Patricia e Emerson sumi-
ram da Missão. Todos os dias quan-
do as portas abriam eu os procu-
rava mas eles já não vinham mais. 
Pensávamos que ela poderia ter 
tido uma recaída mas não a víamos 
também nas ruas. Isso entristeceu 
meu coração. Ela estava tão bem, 
ríamos tanto, ela era tão alegre.

Certo dia, eu estava ajudando no 
banho feminino. A porta se abriu e 

eu ouvi o meu nome: “Adriana, me 
ajude. Eu vou perder o Emerson”. 
Logo depois, senti alguém se jogar 
nos meus braços e vi que era Patrí-
cia. Foi tudo tão rápido e ela cho-
rava tanto. Olhei para os dois: Ela 
estava muito magra e havia enve-
lhecido muito em poucas semanas. 
Emerson estava sujo, abandonado, 
como nunca o havia visto. Foi difícil 
segurar o choro.

Foi muito difícil dizer a ela que 
não podíamos ajudar. Não tínhamos 
para onde enviá-la com ele. Naquele 
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momento senti uma vontade enor-
me de dizer: “Deixa ele comigo e vai 
para o tratamento”, mas não podia. 
Ela foi embora, sem solução para a 
sua vida e depois daquele dia, só a 
vi mais uma vez e até hoje não sou-
be mais notícias dos dois.

O Projeto Sonho de Mãe, nasceu 
um ano depois para que histórias 
como essa tivessem um final dife-
rente. Nas ruas estão muitas “Patrí-
cias” que gostariam de ter os seus 
“Emersons” protegidos e guarda-
dos. É certo que muitas desistem 
no meio da caminhada mas sabe-
mos que a droga tem um efeito 
muito forte sobre o ser delas e não 
podemos desistir.

Temos avançado muito, mas sen-
timos que ainda temos muito que 
fazer. Hoje o Projeto Sonho de Mãe 
oferece um trabalho diferenciado 
com essas mães e também com os 
seus filhos. Durante sua internação 
temos a oportunidade de evangeli-
zá-la e discipulá-la. Além disso te-
mos buscado capacitar essas mães 
para que ao saírem do projeto te-
nham condições suficientes de re-
tornar para o mercado de trabalho 
e gerir recursos para o sustento de 
seus filhos. As crianças são imedia-
tamente matriculadas na escola e 

fazem todo o acompanhamento 
de saúde, além de atividades es-
portivas. A vida espiritual dessas 
crianças também é trabalhada para 
que no futuro tenhamos homens e 
mulheres de Deus, impactando a 
nossa sociedade.

Temos muitas vitórias e gostaria 
de destacar a vida de Maria Lucia, 
mãe de Stefany. Maria Lucia che-
gou ao Sonho de Mãe após passar 
uma primeira etapa em nossa casa 
feminina, Élcia Barreto em Cam-
pos dos Goytacazes (RJ). Stefany 
tinha apenas 6 dias de vida. Maria 
Lucia passou mais de 20 anos nas 
drogas, chegando a beber álcool 
de gasolina. Seu tratamento era 
um desafio, pois além das drogas 
ainda tinha problemas de saúde. 
Para honra e glória do nome do Se-
nhor, Maria Lucia foi acompanha-
da, completou seu tratamento, se 
capacitou no Café & Arte, Centro 
de Formação Profissional do pro-
jeto e com o fundo de reserva que 
recebeu durante seu treinamento 
na loja, retornou para a sua famí-
lia, dando um novo início a sua vida 
morando com sua filha mais velha, 
seu genro e seu netinho, na Bahia. 
Maria Lucia já retornou ao projeto 
3 vezes para nos visitar e nos aju-
dar com as atividades diárias, pois 

sempre declara que ganhou uma 
nova família: A família Sonho de 
Mãe. Isso alegra o nosso coração 
e esse é o nosso desejo. Receber 
nossas alunas de volta para visita 
e para demostrar através de seu 
gesto o quanto é grata a Deus por 
tudo que lhe concedeu.

Temos muitos desafios e agrade-
ço a você que tem sido fiel em suas 
ofertas. O principal nesse momento 
é duplicarmos nossa capacidade de 
atendimento e já estamos trabalha-
mos neste propósito. Quando você 
oferta para a obra missionária, você 
está transformando a nossa socie-
dade em um lugar melhor, permitin-
do que vidas sejam conduzidas ao 
céu. Não podemos parar! Precisa-
mos que o povo de Deus se una a 
nós nessa luta: Orando, ofertando e 
indo em busca dessas mulheres que 
podem ter uma história transforma-
da e transformar a de seus filhos. 
JESUS CONTA COM VOCÊ!

“Então o Senhor disse a Moisés: 
Por que clamas a mim? Ordena 
aos israelitas que marchem.” 

(Êxodo 14.15)

Adriana Dias, Missionária 
Coordenadora do Projeto Sonho 

de Mãe – Cristolândia. 
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10 A   P � t r i a   P a r a   C r i s t o

multiplicar
o amor de Deus

Texto: Jaqueline de C. A. da Hora Santos
Ilustração: Hudson Silva

Repartir recursos é

Oi, Paty.
O que você

está
fazendo?

Cálculos.
Muitos

cálculos.

Cálculos
pra que?

Precisamos
aumentar nossos

recursos. Há muitas
pessoas que precisam

conhecer Jesus.

Não podemos
esquecer do sudeste

que concentra a maior parte
da população brasileira e onde

temos problemas sérios, como o
número de dependentes químicos.

Precisamos sustentar as
Cristolândias e abrir uma nova

unidade em Guarulhos para
cuidar de crianças que estão

usando crack. Precisamos
de pessoas, oração

e ofertas.

No sul
precisamos

multiplicar o número
de igrejas e avançar na
pregação da Palavra de

Deus. Precisamos de mais
ofertas, pessoas

e oração.

E no Centro
Oeste? Temos o Lar

Batista de Crianças, temos
pessoas em todo o Pantanal
que não conhecem Jesus e
centenas de igrejas que
precisam ser plantadas.

Precisamos de
pessoas.

É verdade!
Aqui no norte temos o

Projeto Amazônia, temos
os ribeirinhos, os índios, o

projeto do Barco Missionário.
Há tanta gente a ser

alcançada com a mensagem do
evangelho. Precisamos

de mais pessoas
e ofertas.

Oxente, meu povo,
e como vamos fazer

para conseguir
isso tudo?

Pelos meus cálculos
precisaremos aumentar

o número de voluntários para os
projetos, aumentar nossas ofertas,
aumentar o número de pessoas que

adotam missionários pelo PAM,
aumentar o número de pessoas orando,

o número de missionários.

No nordeste
temos plantação de

igrejas nas cidades e
no sertão e teremos

a Trans Sertão e a Trans
Crianças. Precisamos de

mais oração e
pessoas.
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Então é hora de entrarmos em ação e
chamarmos todas as crianças brasileiras

para participarem do crescimento
do trabalho missionário repartindo o que

tem: vida para servir na evangelização,
tempo em oração, ofertas. Se cada criança
repartir, os recursos vão se multiplicar.

Pinte o desenho da Turma do Clubinho bem colorido. Se quiser, aplique gliter ou faça uma colagem para deixar ainda mais bonito.
Depois entregue esse cartão para alguém. Reparta o amor de Deus falando para outros que Jesus é o Salvador.

Mas pra isso
acontecer

todo um mundo
tem que

participar.

ATIVIDADE

Aumentar, não!
Vão multiplicar!

Se cada um de nós
repartir um pouco

do que tem
os recursos vão

aumentar.
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Lar Batista f.f. Soren 
73 anos multiplicando o amor de Deus entre 

crianças e adolescentes no Tocantins 

u ma história de resgates e mui-
tos desafios. Somos gratos ao 

Senhor pela comemoração de mais 
um ano de atividades. O trabalho 
desenvolvido no Lar Batista F.F. 
Soren tem por finalidade atender 
crianças e adolescentes, de 4 a 17 
anos, de ambos os sexos, em regi-
me de Abrigo, os quais sofreram 
violação de direitos. A Vara da In-
fância e Juventude e o Conselho 
Tutelar ao encaminhar essas crian-
ças e adolescentes para o abrigo, o 
fazem com o objetivo de protegê
-los e lhes assegurar os direitos es-
tabelecidos no Estatuto da Criança 
e do Adolescente (ECA). Segundo 
o Eca, o abrigamento deve ser uma 
medida provisória, desta forma, 
neste período de permanência no 
Lar Batista zelamos pelo bem estar 
e pelo contínuo desenvolvimento 
dessas crianças/adolescentes.

Em 2010, a instituição foi trans-
ferida para o Distrito de Luziman-
gues, que pertence a Porto Nacio-
nal e que fica a 20 km de Palmas, 
capital do Tocantins. A nova estru-
tura traz maior conforto e espaços 
importantes para o desenvolvi-
mento de suas crianças. São qua-
tro casas lares e dois blocos com 
biblioteca, sala de inclusão digital, 
consultório dentário e de saúde, 

salas de atendimento, quadra po-
liesportiva e outros.  

Atualmente, Pr. Robson e sua 
esposa, Judite Rocha gerenciam a 
instituição; estão nesta caminha-
da há 12 anos e contam com uma 
equipe de 10 pessoas para oferecer 
atendimento diferenciado e perso-
nalizado – Missionárias cuidadoras 
sociais, psicóloga, assistente social, 
secretária e auxiliares de limpeza.

amando em todo o 
tempo...

Ao chegar ao Lar Batista toda 
equipe entende que a criança e o 
adolescente precisa ser amado, 
muito amado.  Eles chegam à Ins-
tituição sem esperança, com o for-
te sentimento de abandono, muita 
dor em suas almas, baixa autoesti-
ma e com a sensação de que tudo 
acabou! Esforços são feitos a fim 
de que superem os traumas vividos 
e consigam novamente seu lugar 
na sociedade.

A instituição oferece roupas, 
calçados, alimentação balancea-
da, educação, cuidados médicos e 
psicológicos, profissionalização e 
inserção no mercado de trabalho, 

oficinas e palestras que trabalhem 
as necessidades detectadas.

Um ambiente de respeito e amor 
é proporcionado, tudo isto basea-
do na Palavra de Deus que é viva e 
eficaz e que penetra nos corações 
trazendo alegria e esperança de 
um futuro melhor!

vidas alcançadas paRa jesus

Hoje existe um grupo que está 
se preparando para o batismo. 
Através dos cultos, aconselha-
mentos, Pequenos grupos e a ida 
à igreja aos domingos, alguns me-
ninos e meninas se converteram 
e desejam passar pelas águas do 
batismo, mostrando que são no-
vas criaturas.

Com a visão de evangelizar e al-
cançar a vida de Crianças para Je-
sus, a instituição tem aberto suas 
portas para receber a comunida-
de em várias oficinas. Um total de 
100 crianças e adolescentes são 
alcançados através dos projetos 
oferecidos como esporte, balé, 
judô, libras, palestras educativas e 
a participação em Pequenos gru-
pos onde se trabalha a palavra de 
Deus.

25



f.f. soRen 
Nossa história começa com a 

atuação do Pr. Francisco Colares 
quando esteve como missioná-
rio de Missões Nacionais entre os 
índios Kraos na cidade de Itaca-
já, ainda antigo Goiás. Em uma de 
suas caminhadas pelas fazendas 
da região, encontra algumas crian-
ças sozinhas em suas casas há se-
manas. Os pais haviam saído para 
buscar comida e não voltaram 
mais. Com o coração tocado pela 
situação, ele as leva para sua casa, 
a fim de cuidar delas com sua es-
posa Beatriz e deste ato de amor 
nasce em 1942 o Orfanato Batista 
F. F. Soren, nome dado em home-
nagem ao Pr. Francisco Fulgêncio 
Soren. Anos mais tarde passa a se 
chamar Lar Batista F. F. Soren.

Além de querer o bem da crian-
ça acolhida, o Lar busca oferecer 
ajuda e acompanhar suas famílias 
diretamente ou busca a ajuda de 
igrejas para este acompanhamen-
to. Leia o relato da missionária Ju-
dite sobre uma mãe que tem os fi-
lhos no Lar. 

“Muitas mães e pais de nossas 
crianças são envolvidos com dro-
gas, por isso eles são afastados do 
convívio familiar. Sempre oramos 
por estas famílias. Um dia perguntei 
a uma mãezinha se ela não gosta-
ria de se tratar, mas ela disse que 
não precisava, pois não fazia nada 
de errado. O tempo foi passando e 
ela sumiu. A noticia triste chegou, 
ela estava entre a vida e a morte no 
hospital por causa das drogas e trá-
fico! Começamos a orar, pedindo a 
Deus a intervenção dEle nesta si-
tuação. Eu orava e pedia que Deus 
me desse a oportunidade de ofe-
recer mais uma vez o tratamento a 
ela. Seus filhos oravam e clamavam. 

Um milagre aconteceu e ela saiu 
do hospital, mas não conseguimos 
falar com ela. Dias depois, um vizi-
nho dela ligou a fim de saber sobre 
uma documentação e eu aprovei-
tei pedi para dar o recado que me 

ligasse. Ela ligou e pude falar que 
Deus estava lhe dando uma última 
chance de mudar sua vida. Pergun-
tei se ela gostaria de ir para algum 
lugar tratar de sua dependência 
química ela para minha alegria ela 
disse que sim. 

Chorei muito neste dia! Todo o 
Lar Batista agradeceu a Deus entre 
sorrisos e lágrimas. Ela já se encon-
tra em uma das unidades da Cris-
tolandias, de Missões Nacionais, 
desde setembro. Já aceitou Jesus 
e é outra pessoa. Esta fazendo cur-
so a fim de se capacitar e se pre-
parar para ter seus filhos de volta. 
Através da vida desta mulher ou-
tras companheiras da vida passada 
estão ligando para nos pedir ajuda. 
Querem mudar de vida também!  
Estamos felizes, pois sabemos que 
seus filhos convertidos voltarão fu-
turamente para uma mãe compro-
metida com Deus!”

nosso aniveRsáRio....
A Festa de aniversário do Lar já 

tem se tornando um marco para a 
instituição e também para as igre-
jas que participam e cada ano tem 
conquistado mais pessoas para 
ajudar.  Tornou-se uma data fixa 
no calendário da Convenção Batis-
ta do Tocantins, em que todas as 
igrejas do estado são convidadas.

Com um público de aproxima-
damente três mil pessoas, sempre 
comemoramos com uma grande 
feira gastronômica ao ar livre. Além 
disto, também oferece lazer para 

as crianças e barracas de pesca-
ria, mudas de plantas, artesanatos 
e muito louvor. Com a renda ar-
recadada é possível cuidar da se-
gurança do local, pintura interna e 
externa das casas lares e dos de-
mais espaços, compra de freezer e 
colocação do esgoto.

Neste ano não será diferente! Co-
memoraremos os 73 anos do Lar 
Batista F.F. Soren e, mais uma vez, 
direcionaremos a arrecadação para 
a reforma e manutenção da estru-
tura física. 

Contamos com o apoio da Segun-
da Igreja Batista em Palmas (TO), 
que todos os domingos enviam 
um ônibus para levar as crianças e 
adolescentes para o culto ajudan-
do o Lar Batista na formação da 
vida cristã de seus acolhidos. “So-
nhamos com mais voluntários. Pes-
soas que queiram doar suas férias, 
seus dias amando nossas crianças 
e participando do cuidado delas. 
Monitores para aulas de informáti-
ca, professores para violão, flauta, 
mas acima de tudo sonhamos em 
ganhar cada criança e adolescente 
que acolhemos para Jesus”, explica 
Pr. Robson, diretor do Lar. 

Precisamos ampliar nossa estru-
tura física e disponibilizar às crian-
ças um espaço para atividades 
esportivas. Dentre outras necessi-
dades, precisamos do engajamen-
to dos batistas brasileiros nesta 
causa, repartindo recursos para 
que possamos multiplicar cada vez 
mais o amor de Deus às crianças e 
adolescentes. 

“Literalmente um lar. Um lugar que me amou, me educou e me deu a 
liberdade de escolher, sempre ciente das consequências que essas es-
colhas teriam. Foi um lar por saber que ao final do dia, das férias ou de 
qualquer outro lugar é pra onde eu poderia voltar.” (Débora Cristina, ex 
interna, ao sair do Lar Batista foi acolhida pela SIB em Palmas/TO e hoje 
se tornou secretária da igreja, onde trabalha semanalmente e cursa Jor-
nalismo na Universidade Federal do Tocantins).

“Ser voluntária no Lar Batista significa a oportunidade de compartilhar 
aquilo que Deus tem me dado. É me sentir útil para o Reino de Deus, me 
alegrar em servir e ser instrumento da vida. É poder fazer algo motivado 
por valores mais altos e mais nobres que o dinheiro e ver a gratidão das 
pessoas.” (Miriam Ávila, psicóloga, membro da SIB em Palmas/TO. Todas 
as quartas, ela dedica uma manhã para atender 3 adolescentes)
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Missões Nacionais tem traba-
lhado no intuito de prover as 

condições necessárias para que 
novos líderes indígenas sejam 
identificados e capacitados em 
seu próprio contexto. Anos atrás, 
se pensava em trazer o líder indí-
gena para a cidade, para que ti-
vesse acesso aos treinamentos e 
cursos necessários na formação 
deles. Hoje, com maior conheci-
mento das implicações desse per-
fil de ensino, a JMN dá preferência 
para que a capacitação seja feita 
dentro do seu contexto cultural e 
social. Desta forma, é possível no-
tar uma sensível e clara melhora 
na absorção do que é tratado e no 
desenvolvimento desses líderes. 

Na região do Alto Solimões, 
existe este trabalho na aldeia 
Sabonete, que fica na cidade de 
Benjamin Constant. Liderando 
este grande empreendimento, es-
tão os missionários indígenas da 
Junta de Missões Nacionais Eli Ti-
cuna, que também é o vice-pre-
sidente do Conselho Nacional de 
Pastores e Líderes Evangélicos 
Indígenas, o CONPLEI - a maior 

organização indígena de líderes 
evangélicos no país - e Marcos 
Mayoruna, um jovem líder indí-
gena que tem sido referência na 
interlocução com outros povos e 
no testemunho do Evangelho de 
Jesus a outras tribos da região. 

Entre outros cursos de capaci-
tação de líderes indígenas des-
tacam-se os de Tocantins e da 
Paraíba, com os povos Xerente 
e Potiguara, respectivamente. Os 
Xerentes participam do curso na 
de cidade de Tocantínia (TO), de-
vido ao grande número de aldeias 
existentes e da dificuldade que 
todos teriam para se alojar em 
um ambiente que não oferecesse 
uma estrutura adequada para a 

realização das aulas. Além disto, 
esta é uma oportunidade que os 
próprios indígenas possuem para 
apresentar alguns temas específi-
cos. Formando a equipe de lide-
rança do curso, existem quatro 
casais de missionários: Pr. Guen-
ther e Wanda Krieger, Pr. Rinaldo 
de Mattos e Gudrun, Pr. Mário e 
Sueli Moura e Pr. Cláudio e Renil-
va Viana. 

Na tribo Potiguara, na cidade de 
Baía da Traição (PB), as aulas são 
ministradas nas dependências do 
templo da Primeira Igreja Batis-
ta da cidade, cedidos pelo casal 
de missionários da JMN Emídio e 
Angelina Coura, os quais também 
ministram aulas no curso. Como 

Temos diversas oportunidades para vocacionados, baseados no pla-
nejamento de avanço dentro dos projetos já existentes, bem como para 
o início de novos projetos em tribos em acessos viáveis. Envie um e-mail 
para povosindigenas@missoesnacionais.org.br e você será orientado 
como participar de todo o processo e requisitos necessários. A maior 
necessidade é de obreiros para o campo. Missionários que serão capaci-
tados e devidamente orientados sobre a visão de Missões Nacionais para 
o trabalho responsável entre os povos indígenas.

Evangelização indígena:  
Missões Nacionais e o investimento 
na formação de líderes
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as aldeias são próximas, o uso das 
dependências do templo otimiza 
o encontro dos líderes Potiguaras. 

Nos três cursos, Alto Solimões, 
Tocantínia e Baía da Traição, temos 
identificado novos líderes evangélicos 
que já estão trabalhando na 
evangelização de suas comunidades 
e despontado no aprendizado das 
Escrituras. É muito gratificante 
quando os próprios indígenas se 
identificam com a mensagem do 
Evangelho e dão testemunho da 
transformação que as Palavras 
de Jesus trouxeram para o seu 
convívio em comunidade. Mui-
tos indígenas tem entendido a 
mensagem da cruz e procurado 
aprender mais sobre os seus valo-
res e ensinos, sendo esta a maior 
força do curso. Eles são prepara-
dos para aprenderem mais sobre 
as Escrituras e testemunharem do 
amor de Jesus, anunciando a Sua 
Palavra e trazendo paz para as al-
deias deles. Onde o Evangelho é 
anunciando com amor, fidelidade 
bíblica, respeito às diferenças e 
sem força ou imposição, nota-se 

que os frutos vêm sem demora, e 
a sua multiplicação se torna algo 
natural e desejado pelos próprios 
indígenas. 

Um dos grandes objetivos do 
curso é que novos plantadores de 
igrejas indígenas sejam desperta-
dos e possam assumir a missão 
de compartilhar do Evangelho de 
forma intencional, seja na aldeia 
onde moram ou em aldeias cir-
cunvizinhas. 

Louvamos a Deus pelas contri-
buições das igrejas que são par-
ceiras no PAM, pois sem elas não 
teríamos condições de avançar 
com essa capacitação transcultu-
ral. O sustento desses líderes e os 
recursos necessários para a ma-
nutenção do curso que é ofere-

cido aos líderes vêm a partir destas 
parcerias. Algumas igrejas têm ofe-
recido grande apoio, assumindo 
demandas importantes enfrenta-
das no decorrer dos cursos. Esse 
apoio tem sido suficiente para os 
esses três cursos de capacitação 
citados, mas a perspectiva é de 
ampliar essa estrutura. Os pró-
prios missionários já sinalizaram 
que outros líderes desejam se 
matricular nos cursos e outros es-
tão dispostos a serem enviados a 
outras aldeias, pois entenderam o 
chamado de anunciarem a Cristo 
entre outras tribos. 

Através do mover do Espírito 
de Deus, indígenas são atraídos 
para serem capacitados e envia-
dos a outros povos. O Senhor 
continuará dando condição para 
o avanço desta obra. Novas igre-
jas e irmãos em Cristo podem se 
unir nesta grande oportunidade 
de expansão do Reino. Através do 
contato com a Junta de Missões 
Nacionais, saiba como fazer parte 
disto. 

mais desafios: 
• A construção de casas de 

apoio para os missionários 
que viajam entre as aldeias;

• Envio de materiais esportivos, 
escolares e evangelísticos (li-
vros e bíblias);

• Sustento de novos missioná-
rios indígenas e não indíge-
nas;

 Pr. Valdir Soares, 

Gerente Nacional para 
Evangelização dos Povos 

Indígenas da JMN  

São realizadas ações na área de educação, saúde, esportes, inclusão 
digital, dentre outras. Uma ação recente e que envolve diretamente a 
resposta de uma igreja parceira aconteceu em Alto Arraia, estado de Ro-
raima. Uma população de 308 indígenas Yapixana, localizada a 100 km da 
capital Boa Vista. Muitos jovens, muitas vidas, muitos sonhos não realiza-
dos. Após a conclusão do ensino médio, os jovens formados não tinham 
perspectiva do ingresso num curso técnico ou, se ousasse sonhar, em al-
guma faculdade. Isto seria quase impossível. Há três anos, com a Palavra 
de Deus tem sido anunciada neste lugar. Com a Palavra anunciada neste 
lugar, muitas vidas foram salvas, a esperança renasceu, os sonhos come-
çaram a tomar forma e milagres aconteceram. 

Em janeiro deste ano, uma equipe de 14 membros da Igreja Batista Me-
morial, em Alphaville (SP) foi ao estado de Roraima no intuito de montar 
uma sala de computadores para a comunidade de Alto Arraia. Em uma 
semana, com muito trabalho, desprendimento de conforto e alegria, rea-
lizaram esta parceria. 

Na sala, além da reforma, forma montados o ar condicionado e 18 no-
vos computadores. Duas semanas depois, o Instituto Federal de Roraima 
visitou a sala e elegeu a aldeia como Polo de Ensino para dois cursos, que 
irão beneficiar além desta outras comunidades ao redor. O próximo passo 
será a vinda da Universidade Virtual (Univir).

Hoje, Alto Arraia não é mais a mesma aldeia. Lá existem pessoas que 
terão as histórias de vidas mudadas por Deus, pelas mãos de irmãos que 
tiveram a coragem de repartir recursos e multiplicar o amor de Deus. 

Para que este trabalho avance ainda mais é preciso oração em prol da 
firmeza dos líderes indígenas em suas capacitações; novos vocacionados 
para o plantio de igrejas no contexto indígena; estágios de seminaristas 
nos campos missionários indígenas para confirmar a sua convicção de 
chamada para esse contexto; voluntários em de saúde, comunicação, en-
tre outras. 



01 - Nossas famílias precisam reno-
var o compromisso de sair do esfria-
mento espiritual e renunciar a toda 
forma de idolatria. Que os nossos la-
res sejam repletos de temor a Deus, 
integridade no servir e fidelidade 
e que os deusinhos do século XXI 
não tomem o tempo de devoção a 
Deus. Deus seja com todos os lares 
cristãos para que vivenciem genui-
namente a declaração “Eu e a minha 
casa serviremos ao Senhor”. 

02 – Que as famílias cristãs preser-
vem os valores da Palavra de Deus 
em meio a uma sociedade decaden-
te. Deus proteja as famílias em geral, 
para que não sejam destruídas pelos 
“novos” procedimentos divorciados 
dos padrões de Deus. Para que o 
comportamento dos crentes refli-
ta os valores do código de ética de 
Deus, nossos lares espelhem o cará-
ter de Cristo e para que a sociedade 
como um todo perceba o caos imi-
nente e se volte aos valores da Pala-
vra de Deus. 

03 - Para que nossas famílias não se-
jam afetadas pelo relativismo. Pelos 
membros das nossas famílias, para 
que não sejam apanhados pelo ego-
ísmo, ignorando a Palavra de Deus. 
Pelas famílias, para que sejam nor-
teadas pelas verdades absolutas, 
imutáveis e eternas da lei do Senhor. 
Pelos maridos e pelas esposas, para 
que busquem na Palavra de Deus os 
padrões de comportamento sadio 
para o relacionamento conjugal. E 
pelos filhos, para que não se rebelem 
contra os princípios da Bíblia.  

04 - Pelos pais, para que assumam 
com coragem e lealdade a Deus a 
responsabilidade de serem exem-
plos para seus filhos. Pelos nossos 
lares, para que sirvam de inspirações 
na igreja. Para que o cansaço cau-
sado pelos nossos afazeres diários 
não seja uma desculpa para a falta 
de compromisso com a vida cristã 

e a igreja. Pelos filhos, para que ob-
servem e imitem o bom exemplo de 
seus pais.

05 - Em favor da não degradação da 
família. Pelos pais, para que não se-
jam apáticos no cuidado da família e 
da igreja. Pela igreja, para que desem-
penhe com firmeza o papel que Deus 
espera para a preservação da família. 
Pelos nossos governantes, para que 
se arrependam das tentativas de de-
gradar a família e se voltem para os 
valores da Palavra de Deus. Para que 
Deus guarde os lares brasileiros des-
tes atentados e salve a família. 

06 - Para que os pais criem seus fi-
lhos debaixo da disciplina bíblica. 
Pelos pais, para que não confundam 
disciplina bíblica com espancamen-
to. Pela valorização dos métodos de 
Deus para criação dos filhos. Pela 
não intromissão abusiva do gover-
no sobre a maneira como educamos 
nossos filhos. Pelos nossos filhos, 
para que cresçam na obediência à 
Palavra de Deus e não venham a so-
frer no futuro. 

07 - Para que o mal do divórcio não 
tome conta do meio evangélico, assim 
como do mundo. Para que os valores 
cristãos sobre o casamento não sejam 
relativizados. Para que Deus preserve 
a família contra os ataques ferozes 
do Diabo. Pela igreja, para se fortale-
za contra esses ataques. Pelos casais 
cristãos, para que permaneçam casa-
dos, buscando em Deus a renovação 
constante do amor e do respeito. 

08 - Para que os pais sejam exem-
plos para os filhos no relacionamento 
com Deus. Que o pai possa assumir o 
seu papel como sacerdote em casa. 
Para que os filhos recebam o exem-
plo positivo de seus pais com alegria 
e possam imitá-los por toda a vida. 
Para que os pais tenham uma vida 
comprometida com a oração e com 
o estudo da Bíblia. Para que a família 
cultive uma vida devocional diária.

09 - Pela manutenção do equilíbrio e 
da saúde emocional da família. Pelas 
mulheres casadas, para que sejam 
companheiras idôneas. Pelos mari-
dos, para que amem suas esposas 
como Cristo amou a igreja. Para que 
os casais reflitam a imagem de Deus 
através de harmonia, submissão, to-
lerância e companheirismo. Para que 
marido e esposa saibam lidar com 
os momentos difíceis e solucionar os 
conflitos que ocorrerem.

10 - Pelos pais, para que ensinem 
a Palavra de Deus aos seus filhos. 
Pelos lares, para que sejam um am-
biente natural para que a Palavra de 
Deus seja ensinada e aprendida. Para 
que os ensinos do Evangelho sejam 
expostos na família de forma contí-
nua e sistemática. Para que os pais 
não se omitam diante dessa grande 
responsabilidade. Para que o conhe-
cimento da Palavra de Deus seja co-
locado em prática na família.

11 - Pelos pais, para que sejam exem-
plos de integridade para seus filhos 
e para que o seu discurso seja au-
tenticado por ações e práticas. Para 
que pai e mãe vivam como o Senhor 
ensinou a viver. Para que os nossos 
lares vivenciem princípios e valores 
da Palavra de Deus e, assim, perma-
neçam firmes na rocha. Pelos filhos, 
para que vejam e copiem os exem-
plos de integridade de seus pais.

12 - Para que a obra missionária efe-
tivamente comece no lar e que haja 
proclamação do Evangelho na fa-
mília. Para que os filhos dos crentes 
sejam ensinados a desde cedo amar 
missões. Para que as famílias reali-
zem o culto doméstico e aproveitem 
a ocasião para promover missões. E 
que cada membro da família assuma 
a sua parte em missões.

13 - Pelos pais, para que sejam exem-
plos de mordomia, para que desde 
cedo instruam seus filhos quanto à 
mordomia cristã e que sejam bons 

SEMPRE ORANDO - MAIO

30 Dias de  
oração pela família
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administradores dos bens da família, 
evitando os desperdícios. Para que 
as crianças não sejam pegas pelo 
consumismo de nossos dias. E para 
que os nossos lares sejam bênção na 
contribuição financeira para o Reino 
de Deus e a Igreja de Cristo.

14 - Para que as famílias sejam bem 
estruturadas e orientadas pelo Se-
nhor. Para que cada membro da fa-
mília seja atencioso com outro a fim 
de que haja uma convivência harmo-
niosa no lar. Para que os mais idosos 
tenham conselhos sábios para os 
mais jovens, que, por sua vez, escu-
tem e sigam tais conselhos. Para que 
haja respeito entra as gerações na 
família e que juntos busquem a co-
munhão diária com o Senhor.

15 - Para que honremos nossos cor-
pos como templo do Espirito Santo. 
Por cuidados com a saúde para que 
tenhamos vidas saudáveis e produ-
tivas. Para que sejamos desertados 
para a prática de exercícios físicos 
e para uma alimentação saudável. 
Para que homens e mulheres bus-
quem uma medicina preventiva para 
evitarem um envelhecimento pre-
coce e sem qualidade de vida. Em 
gratidão a Deus pelo corpo que Ele 
nos Deus e por tudo que Ele tem nos 
permitido desfrutar.

16 - Para que preservemos nossa me-
mória ativa e criativa. Para que Deus 
permita que as nossas mentes sejam 
ocupadas com pensamentos sau-
dáveis que glorifiquem o seu Nome. 
Para que tenhamos emoções equili-
bradas e sadias e que a cada dia pos-
samos pensar no que é verdadeiro, 
honesto, justo, puro e de boa fama. 
Para que tenhamos também iniciati-
vas e ações que glorifiquem a Deus.

17 - Para que os pais cumpram com 
suas responsabilidades perante as 
novas gerações. Para que os pais 
ensinem aos seus filhos o amor a 
Deus de todo o coração, alma e for-
ças. Para que os mais idosos sejam 
exemplo para os mais novos. Que 
as famílias não negligenciem a vida 
cristã dentro do lar. E que as novas 
gerações sejam motivadas a servir a 
Deus como fruto dos exemplos dos 
seus familiares mais experientes.

18 - Para que ao chegar na melhor 
idade cada membro da família seja 
frutífero para glória de Deus. Que 
os idosos cresçam na gratidão ao 
Senhor pelas bênçãos alcançadas e 
mostrem o fruto do Espírito no seu 
viver diário. Para que cada família 
permaneça em Cristo todo o tempo 
e seja exemplo para os seus vizinhos 

e familiares que ainda não conhecem 
a Jesus

19 - Para os casamentos sejam cer-
cados sempre um amor verdadei-
ro. Que os cônjuges sejam genuínos 
companheiros e amigos uns dos 
outros. Para que haja cada vez mais 
afeto, compromisso e satisfação na 
união conjugal. Que marido e mulher 
desenvolvam mais as características 
do verdadeiro amor conforme 1 Co-
ríntios 13 e que os nossos casamentos 
sejam um testemunho vivo das ver-
dades de Deus sobre o matrimônio. 

20 - Para que haja mais compreen-
são entre os cônjuges. Para que ma-
rido e mulher saibam compreender 
e respeitar suas diferenças. Que haja 
mais harmonia sexual no casamento 
e que os casais sejam parceiros na 
administração das finanças. Tam-
bém para que os nossos casamentos 
sejam aprovados por Deus.

21 - Por mais diálogo no casamento. 
Que marido e mulher evitem a acu-
sação e que os cônjuges sejam amo-
rosos, razoáveis e construtivos nas 
críticas. Para que estejam prontos a 
ouvir e cooperar para a não irritação 
do outro e que marido e mulher sem-
pre se respondam de forma branda.

22 - Por mais perdão no casamento. 
Para que o perdão seja ministrado 
entre os cônjuges de maneira bíbli-
ca e que marido e mulher vençam a 
tentação da vingança. Para que haja 
mais tolerância entre os consortes e 
que Deus haja restauração nos cora-
ções e nos relacionamentos devas-
tados pela falta de perdão.   

23 - Por mais santidade no casamen-
to e que os casais sejam santos na 
vida financeira. Para que haja mais 
pureza na vida sexual no casamento. 
Que marido e mulher desenvolvam 
relacionamentos saudáveis com os 
familiares de seus cônjuges. E que 
nossos casamentos cultivem sempre 
a presença de Deus.   

24 - Por uma sexualidade saudável. 
Para que Deus ajude os casados a 
evitar a imoralidade e que Deus pro-
porcione aos casais uma vida sexual 
saudável. Que marido e mulher se 
fortaleçam no Senhor para vencer as 
tentações na área sexual e para que 
cresça o nível de romance nos casa-
mentos.

25 - Por uma vida financeira sau-
dável no casamento. Para que o di-
nheiro não ocupe o primeiro lugar 
na vida dos casais e que os cônjuges 
percebam em Deus a fonte de sus-
tento. Para que os corações de ma-
rido e mulher não sejam apanhados 

pelas garras da cobiça. E para que 
os casais tenham saúde e disposição 
para o trabalho e sejam sábios na 
utilização de seus salários.  

26 - Pelas nossas crianças, para que 
sejam sempre meninos e meninas 
de fé. Para que nossos lares sejam 
lugares de oração. Que Deus ouça a 
oração das crianças que clamam por 
mudanças em suas famílias. Para que 
as famílias e os ministérios que atu-
am entre as crianças ensinem sobre 
o amor de Deus. E que os adultos 
aprendam com a fé e a sinceridade 
das crianças.

27 - Pelas crianças que estão viven-
do situações dolorosas e por suas fa-
mílias. Para que cada vez mais a igre-
ja e as famílias cristãs se constituam 
lugares de amparo para as crianças 
que sofrem. Que as crianças cres-
çam em famílias estruturadas espiri-
tual e economicamente. Para que as 
crianças em risco social encontrem o 
amor e cuidado de Deus. Por todos 
aqueles que atuam na evangelização 
e no cuidado das crianças em vulne-
rabilidade social.

28 - Por pais, mães, avós, tios, tias e 
irmãos que sejam fieis a Deus e se-
jam modelos de vida a seguir pela 
nova geração. Para que a evangeli-
zação e o discipulado das crianças 
comecem na família. Que os pais 
ensinem os filhos a andar com Deus. 
Pela transformação das famílias pelo 
evangelho de Cristo. Para que as 
crianças encontrem coerência entre 
o nosso discurso e a nossa vida.

29 - Pelas crianças de nossa família 
(filhos, sobrinhos, primos), para que 
tenham um coração sensível ao to-
que do Espírito Santo de Deus. Pelos 
pais, para que sejam fieis ao Senhor 
e que por meio do exemplo condu-
zam seus filhos a Jesus. Para que os 
lares cristãos sejam locais de adora-
ção a Deus. E também pelos filhos 
dos pastores e missionários, para 
que cresçam amando e temendo ao 
Senhor. E que nossas crianças cres-
çam vivendo a Bíblia.

30 - Pelas crianças vítimas de abuso, 
para que Deus venha em socorro de-
las. Por justiça contra os agressores, 
e para que se arrependam e sejam 
regenerados pelo poder do Espírito 
Santo. Para que Deus guarde as nos-
sas crianças da violência física, emo-
cional e sexual e que a igreja seja 
bíblica e sábia no tratamento dos 
problemas que surgirem nessa área. 
Para que as famílias estejam atentas 
na prevenção e identificação imedia-
ta dos abusos secretos.  
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“Levantai os 
olhos para o 
Campus!”
Projeto Somos UM 
capacitará universitários 
para a obra missionária

g uilherme era um jovem exem-
plar em sua igreja. Embaixa-

dor do Rei, líder dos adolescentes, 
frequentador assíduo dos cultos... 
Até entrar na universidade. Um 
professor que ele muito admirava 
por sua inteligência estava sempre 
atacando o Cristianismo. A princí-
pio, Guilherme tentou refutar o que 
ele dizia, mas o professor sempre 
o superava com seus argumentos. 
Aos poucos, as dúvidas começa-
ram a entrar em sua mente. Ao 
procurar seu pastor para conversar 
sobre essas dúvidas, o único con-
selho que recebeu foi: “Você pre-
cisa orar”. De maneira gradual, ele 
foi deixando de acreditar no que 
tinha recebido na igreja e hoje não 
se considera mais um evangélico.

Renata saiu do interior para cur-
sar uma universidade numa gran-
de cidade. Longe do olhar vigilan-
te dos pais, crentes convictos, ela 
experimentou uma liberdade que 
até então não conhecia. Começou 
a frequentar “baladas” com suas 
amigas e começou a fazer uso do 
álcool. Rapidamente, caiu num pa-

drão de embriagar-se todo final 
semana nas festas da universidade. 
Hoje Renata até tem saudade do 
tempo em que cantava na equipe 
de louvor da igreja, mas está afun-
dada até o pescoço numa vida de 
vícios e promiscuidade sexual.

As histórias acima são fictícias, 
mas podem estar acontecendo nes-
te exato momento. O mundo aca-
dêmico é hoje um grande desafio 
missionário para a igreja brasileira.

O número de universitários no 
Brasil só tem crescido nos últimos 
anos. Em 2012 nosso país contava 
com 7,3 de matriculados em insti-
tuições de ensino superior. 45.9% 
destes matriculados estão na re-
gião Sudeste; 20,4%, no Nordeste; 
16,5% dos universitários brasileiros 
encontram-se na região Sul; a re-
gião Centro-Oeste responde por 
9,5% dos universitários do país e 
a Região Norte, por 7,7%. Existem 
301 instituições públicas de ensino 
superior no país, que respondem 
por 27,8% das matrículas, e 2.090 
instituições privadas, que atendem 
a 72,2% dos matriculados. (Fonte: 

Censo do Ensino Superior 2012). É 
realmente um campo vasto para se 
trabalhar!

Encontra-se no mundo univer-
sitário um ambiente muitas vezes 
hostil ao Evangelho. O mundo aca-
dêmico está tomado por ideologias 
anticristãs. Muitos “intelectuais” 
declararam guerra aberta às religi-
ões em geral e ao cristianismo em 
particular. Uma cosmovisão mate-
rialista e humanista é transmitida 
nas salas de aula como a única ma-
neira de se viver no meio acadêmi-
co e profissional.

Em contrapartida, muitos jo-
vens chegam à universidade sem 
os meios necessários para defen-
derem sua fé. Alguns aprenderam 
apenas o básico na EBD e não têm 
ideia de que a Bíblia e a teologia 
cristã têm respostas para todos os 
argumentos dos incrédulos. Muitos 
sequer ouviram falar de apologéti-
ca, disciplina da teologia que tra-
ta de apresentar a defesa racional 
do Cristianismo. Como resultado, 
a maior parte dos cristãos univer-
sitários tornam-se testemunhas 
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mudas, enquanto alguns chegam a 
abandonar a fé.

Outros problemas encontra-
dos no ambiente universitário são 
as seduções do mundo, a falta de 
prestação de contas e a pressão 
dos colegas, que atraem os fracos 
na fé para um estilo de vida mun-
dano, caindo nos pecados de em-
briaguez, fornicação e tantos ou-
tros. Ainda consideram-se cristãos, 
mas não vivem mais como tais.

Para atender a esses desafios, 
Missões Nacionais criou o Pro-
grama Somos UM - Universitários 
Missionários. A ideia é fazer com 
que cada cristão na universidade 
se veja como um missionário; que 
cada um entenda que está lá em 
primeiro lugar para ser um discí-
pulo de Jesus, e em segundo lugar 
para se formar.

pRopostas do somos um
O Somos UM pretende trabalhar 

em três áreas:

1. Prevenir a apostasia espiritual/
intelectual: fornecer aos estu-
dantes ferramentas para que 
eles defendam sua fé com ar-
gumentos bíblicos, filosóficos e 
científicos. Entendemos, como 
disse John Stott, que “crer é 
também pensar”. A fé cristã não 
é uma fé cega, nem um salto no 
escuro, por isso todos precisam 
conhecer as razões para crer e 
compartilhá-las com outros (1 
Pedro 3:15)

2. Prevenir a apostasia moral: 
conscientizar os universitários 
de que a vida de santidade 
agrada a Deus e que os praze-
res do mundo não trazem a ver-
dadeira felicidade. Apontar para 
o exemplo de Jesus Cristo, que 
viveu inteiramente para o Pai e 
para sua missão. Esclarecer que 
a santidade não exclui a alegria 
e o prazer de viver.

3. Capacitar para a evangelização 
discipuladora: Criar não apenas 
uma postura defensiva, mas pro-

ativa. Levar cada universitário 
missionário a fazer discípulos na 
universidade, envolvendo-os em 
relacionamentos discipulado-
res, formando pequenos grupos 
multiplicadores e levando seus 
novos discípulos a serem batiza-
dos e integrados na igreja, cum-
prindo a totalidade da Grande 
Comissão (Mateus 28:19,20)

Para alcançar essas propostas, 
o Somos UM desencadeará as se-
guintes ações:

• Site na internet: em agosto será 
lançado nosso site oficial. Nele, 
o universitário cristão encontra-
rá: textos e vídeos sobre defesa 
da fé; links para outros sites cris-
tãos parceiros; estudos bíblicos 
que podem ser baixados e utili-
zados para evangelização; rotei-
ros para PGMs universitários, e 
muito mais. O jovem de hoje é 
conectado e faz tudo online; se-
guiremos essa tendência.

• TrueU: Verdade na Universidade: 
projeto em parceria com o minis-
tério Focus on The Family, dos 
Estados Unidos. Um vídeo com 
dez aulas em que um renomado 
filósofo e cientista cristão apre-
senta as evidências científicas 
para a existência de Deus, derru-
bando os argumentos dos cha-
mados “neo-ateus”. Este DVD já 
está em fase final de tradução e 
legendagem, e será disponibiliza-
do para as igrejas para que elas 
os adquiram e façam reuniões 
com seus jovens, que chegarão 
nas universidades mais prepara-
dos para argumentar.

• Congresso Somos UM: a ser re-
alizado de 14 a 16 de agosto, em 
Salvador-BA. Este primeiro con-
gresso visa informar aos jovens 
sobre nossos sonhos e metas e 
criar uma comunidade de “Uni-
versitários Missionários”. Conta-

remos com palestrantes espe-
cialistas na área de evangelismo 
universitário.

• Parcerias com igrejas: o diferen-
cial do Somos Um em relação a 
outros projetos de evangeliza-
ção universitária é que ele tem 
como referência a igreja local. 
Os membros de igreja que che-
gam à universidade são missio-
nários enviados por essa igreja. 
São as igrejas que implantarão 
os PGMs nas universidades, a 
partir de seus membros. São as 
igrejas que batizarão os frutos 
desse trabalho.

sua paRticipação

Ore pelo Projeto Somos UM e 
pela evangelização nas universida-
des brasileiras. Esta é uma guerra 
espiritual; estamos entrando em 
um terreno em que o inimigo até 
então dominava completamente. 
Precisamos de intercessores.

Ore pelos universitários de sua 
igreja. Converse com eles. Faça
-os entender que são missionários 
onde estão plantados. Não deixe 
que eles percam essa visão e o de-
sejo de viver para Deus. Compre-
enda-os. Só porque são muitas ve-
zes questionadores, isso não quer 
dizer que estão perdidos ou se des-
viando. Ouça suas perguntas com 
o coração aberto e tente responder 
com mansidão e de forma bíblica.

Colabore com o site Somos Um. 
Estamos aceitando textos, arti-
gos, roteiros para estudos bíblicos, 
principalmente sob os temas: cria-
cionismo x evolucionismo, argu-
mentos para a existência de Deus, 
confiabilidade da Bíblia, vida de 
santidade, testemunho, além de 
experiências bem sucedidas de 
evangelização no ambiente da uni-
versidade. Há muitas mentes aben-
çoadas em nosso Brasil batista, e 
toda ajuda é bem-vinda. 

Levantem os olhos e vejam o 
campus!

Juntos, Somos UM!
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