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PALAVRA DO DIRETOR

A gradecemos 
todas as 

igre  jas batistas, 
pastores, líderes, 
promotores de 
missões, missio-
nários, equipe, ir-

mãos e irmãs, que estão envolvidos 
na Campanha de Missões Nacionais 
deste ano, cujo tema tem nos levado 
a declarar: eu o a Brasil e quero ser 
bênção para minha nação! Temos 
visitado várias igrejas neste perío-
do e percebemos que os batistas 
estão vibrando e realizando uma 
das maiores campanhas da histó-
ria da Junta de Missões Nacionais. 
Estive na Igreja Batista em Venda 
Nova, localizada num subdistri-
to de Campos dos Goytacazes no 
norte do Rio de Janeiro, pastorea-
da pelo Pr Jonas, e tendo a irmã Sil-
vineia como promotora de missões. 
Fiquei impactado com a campanha 
de Missões Nacionais que aqueles 
irmãos realizaram! Preguei no cul-
to de encerramento no domingo à 
noite e chorei ao ver nossos irmãos 
ofertando com alegria e supera-
rando o alvo em mais de 50% do 
valor estabelecido. Gente simples, 

irmãos preciosos que amam e es-
tão comprometidos em abençoar o 
Brasil. Louvamos e agradecemos a 
Deus, pois com certeza vamos con-
tinuar avançando na conquista da 
pátria para Cristo.

A visão de Igreja Multiplicado-
ra tem resgatado os princípios 
de multiplicação de discípulos 
do Novo Testamento que sempre 
serviram de base para o avan-
ço do trabalho batista no Brasil. 
Quando examinamos a nossa his-
tória percebemos claramente que 
a visão e os princípios bíblicos de 
multiplicação sempre estiveram 
presentes nas ações das igrejas 
batistas em todo o Brasil desde o 
início do trabalho, há mais de um 
século. O momento que estamos 
vivendo é muito importante e pre-
cioso, pois não podemos perder a 
oportunidade que Deus está nos 
dando de multiplicação de dis-
cípulos, formação de uma nova 
geração de líderes e a plantação 
de igrejas. Não podemos recuar 
nem negligenciar a colheita que 
está diante de todos nós. É pre-
ciso empenho, oração, dedicação 

e perseverança, trabalhando com 
humildade na total dependên-
cia do Espírito Santo. A oração 
é a chave de tudo. Sem oração 
nada acontece. A vida de oração 
dos líderes determina o ritmo e a 
agenda de prioridades da igreja, 
como também a visão e os obje-
tivos. Por isso, precisamos manter 
o foco e orar sem cessar.

Agradecemos a presença de to-
dos os pastores e líderes no Con-
gresso Multiplique. Louvamos a 
Deus pela vida de todos os líderes 
que estão comprometidos com o 
relacionamento discipulador e a 
implementação dos pequenos gru-
pos multiplicadores. É tempo de 
colheita em abundância em nosso 
país. Vamos avançar!

Aos missionários e equipe de 
Missões Nacionais, parabéns pela 
linda campanha!

Pr. Fernando Brandão 
Pastor, diretor executivo de 
Missões Nacionai
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S eguindo a Visão da Igreja Multi-
plicadora, Missões Nacionais tem 

intensificado ações de evangelização 
discipuladora de crianças. Nesta edi-
ção, destacamos a importância do 
preparo de líderes para alcançar os 
pequeninos. Entre as ações realizadas, 
tivemos a Operação Jesus Transfor-
ma em Salvador (BA) e Chapecó (SC), 

com foco no alcance da Nova Geração, e contamos 
com a participação de um grande número de volun-
tários.

Também apresentamos outros conteúdos que fazem 
parte deste grande movimento de multiplicação de 
discípulos que os batistas brasileiros têm vivido. Você 
saberá mais a respeito das novas publicações lança-
das pela JMN para a capacitação de líderes. Estas fer-
ramentas são verdadeiras visões, desenvolvidas para 
mudar vidas e ver o Brasil transformado para a glória 
de Deus.  

Importantes ações sobre a obra missionária realizada 
de Norte a Sul do Brasil você encontrará no Panorama 
e também nas matérias sobre o Congresso Radical Bra-
sil, Evangesurdos e a viagem dos voluntários norte-a-
mericanos ao Amazonas. 

Louvamos a Deus pelo envolvimento das Igrejas Ba-
tistas na Campanha Nacional de Mobilização “Eu amo 
o Brasil e quero ser bênção para minha nação”. A Cam-
panha está apenas começando e temos certeza de que 
atingiremos nossos objetivos por amor a nossa nação! 

Também preparamos uma matéria especial sobre o 
projeto Etnias no Brasil, que conta como estamos aco-
lhendo e ajudando refugiados sírios no estado do Pa-
raná. 

Nosso objetivo é evangelizar e discipular cada pes-
soa em solo brasileiro, com eficácia e eficiência, glorifi-
cando ao Senhor e motivando os batistas brasileiros a 
continuarem intercedendo e investindo na obra missio-
nária. Não fique de fora desta missão! 

Boa leitura.

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.

Missionários
Os missionários são os braços e as pernas das 
igrejas onde congregaram. Muitas orações são 
dirigidas a eles pelo amor dos irmãos em Cristo 
Jesus. Louvado seja Deus por todos. Me emociono 
quando vejo as histórias deles com Cristo. 

Luís Cláudio Dos Santos
Via Facebook

Missões Nacionais
Uma organização séria. Bem administrada conforme 
a Palavra e, assim, estamos juntos em nome do 
Senhor Jesus. 

José Oliveira
Via Facebook

Hino da campanha 2015
Maravilhosa a letra deste hino da campanha de 
Missões Nacionais. Precisamos mesmo amar a nossa 
Nação. Eu amo o Brasil! 

Edna Moreira
Via YouTube

Hino da Campanha 2015 (2)
Ótima música e maravilhoso clipe. Contagiante, 
assim como deve ser a obra missionária. 

Juliana Soares
Via YouTube

Lar Batista F. F. Soren
Parabéns pelo lindo e abençoado trabalho de vocês! 
Que Jesus continue sempre os abençoando!

Denise Pinheiro 
Via Facebook

Cristolândia Criança Guarulhos
Lindo demais o que Deus faz através de quem está 
disposto a servir! Nunca é tarde!!!! Jesus, a esperança 
viva!!!

Mariany Barbosa
Via YouTube

Campanha 2015
Amei de ver todos os vídeos da Missões Nacionais! 
Muito lindo! Deus abençoe! 

Roseli Leite Fernandes 
Via YouTube

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

Segundo a irmã Gilcina Concei-
ção, que sempre participa das via-
gens, a obra missionária e o apoio 
da igreja têm permitido a quebra 
de barreiras que antes se opunham 
ao evangelho na cidade. “Temos 
notado mudanças na cidade. Exis-
tia muita resistência por parte das 
pessoas, mas como temos ido vá-
rias vezes, aos poucos o tradiciona-
lismo católico vem sendo quebra-
do. Creio que o trabalho não está 
sendo em vão”, explica Gilcina.  

Também houve distribuição de 
cestas básicas para a comunidade, 
bem como realização de ativida-
des evangelísticas. “Evangelização 

Uma caravana da Igreja Batista em 
Vila Realengo (RJ), formada por 

48 voluntários, esteve em Elói Men-
des (MG), onde estão os missionários 
George e Ruth de Carvalho. A equipe 
do Rio de Janeiro realizou diversas 
ações de Compaixão e Graça como 
corte de cabelo, aferição de pressão 
arterial, teste de glicose, orientação 
jurídica e consulta gratuita com fono-
audiólogo.

O grupo foi liderado pelo Pr. Antô-
nio Balbino, pastor titular da IB em Vila 
Realengo, que é a igreja mãe do pro-
jeto em Elói Mendes. Todos os anos, a 
igreja viaja para realizar projetos evan-
gelísticos e sociais na cidade mineira. 

Igreja Batista em 
Vila Realengo 
visita projeto 
missionário  
em Minas Gerais
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nas casas de algumas pessoas que 
fazem parte dos nossos relaciona-
mentos discipuladores, concentra-
ções evangelísticas, trabalho com 
crianças e culto de comunhão e 
adoração”, relatam os missionários.

Como resultado, vidas foram sal-
vas e também reconciliadas com 
Cristo. “Foram muitas experiências 
marcantes. Uma delas foi a de Jo-
ana, que estava afastada da igre-
ja há muito tempo. Ao convidá-la 
antes do projeto, notamos que ela 
estava precisando de ajuda. Quan-
do tivemos o culto ao ar livre, ela 
foi impactada pela palavra e no 
outro dia fomos visitá-la, levando 

uma cesta básica porque ela es-
tava desempregada. Ela abriu seu 
coração, em prantos, confirman-
do a sua necessidade e desejo de 
voltar a seguir a Cristo, pois não 
aguentava mais viver longe do Se-
nhor. Ela pediu nosso socorro em 
oração e, além disso, participou 
conosco do culto da vitória”, conta 
Pr. George.

Interceda pela salvação de mais 
vidas em Elói Mendes e mobilize sua 
igreja para visitar os campos missio-
nários. Conheça mais projetos em 
www.missoesnacionais.com.br e 
seja um parceiro desta obra.



PANORAMA MISSIONÁRIO

Vida transformada em projeto de 
capelania prisional em minas Gerais

Batismo da jovem Patrícia

P atrícia passou pelo batismo após aceitar Jesus 
Cristo como seu único e suficiente Salvador. Ela 

é fruto do trabalho nas prisões e da Casa Alma Li-
vre em Belo Horizonte (MG), sob a coordenado pela 
missionária Mônica Peixoto, e hoje experimenta 
uma nova vida graças ao Evangelho. O projeto Casa 
Alma Livre trabalha com pré-egressas e egressas do 
sistema penitenciário, atendendo mulheres com fi-
lhos, no início da reconstrução de suas vidas. Foram 
atendidas cerca de 40 mulheres com seus filhos, to-
das encaminhadas de presídios do estado de Minas 
Gerais. Atualmente, seis mães e 18 crianças residem 
no projeto e recebem acompanhamento social e es-
piritual.

multiplicação de Vidas salVas em 

cidades do rio Grande do norte
Missionário Carlos Moura com mais três pessoas  

batizadas em Alto do Rodrigues

E m uma área marcada pela seca, vidas estão tendo 
um encontro com a Água da Vida, que é Cristo. 

Mais três pessoas foram batizadas, recentemente, em 

Alto do Rodrigues (RN), onde estão os missionários 
Carlos e Ana Moura. Eduardo, Endrinson e Edineide 
são os nomes dos três novos membros da igreja. No 
dia do batismo, eles puderam testemunhar a toda a 
igreja sobre a transformação de Deus em suas vidas. 
Edineide contou que antes de conhecer a Cristo, se 
lembra de um dia, andando pelas ruas, questionava a 
Deus sobre suas lutas interiores: angústias e um cora-
ção vazio. Ela não queria mais aquela vida triste. Ela 
foi ao culto e entregou sua vida a Cristo. “Podíamos 
ver em seus olhos essa alegria de nova criatura”, relata 
Pr. Carlos. No mesmo estado, os missionários estão 
expandindo o evangelho para habitantes de outras ci-
dades: Pendências, São Rafael e Carnaubas. Interceda 
por este projeto missionário, a fim de que os obreiros 
continuem sendo capacitados pelo Senhor e mais vi-
das sejam alcançadas.

na cristolândia es

Margaria e sua mãe agora são voluntárias no projeto

Margarida foi tirada das ruas de Vitória (ES) em se-
tembro de 2013 e enviada para Casa Rosa em Cam-

pos dos Goytacazes (RJ), sob coordenação da missio-
nária Rosângela das Dores. Hoje, ela está transformada 
pelo poder de Deus e se apresenta como voluntária para 
o serviço real, ao lado de sua mãe de 81 anos. Esta foto 
marca o encontro de Margarida e sua mãe com o coor-
denador da Cristolândia Espírito Santo, Pr. Josias Cor-
rea, que ajudou a retirá-la das ruas.

Testemunhos como esse são possíveis através 
de suas orações e contribuições. Continue conosco 
apoiando a causa missionária e sustentando os proje-
tos missionários.
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mutirão na cristolândia de  
campos dos Goytacazes

Voluntários da PIB do Açude ajudaram na reforma

Equipe abençoou o projeto em Campos

Com o objetivo de apoiar o trabalho missionário, 
11 membros da Primeira Igreja Batista do Açude, 

em Volta Redonda (RJ), trabalharam intensamente, 
como voluntários, na reforma e ampliação de cô-
modos da Cristolândia de Campos dos Goytacazes 
(RJ). Esta unidade da Cristolândia estava precisan-
do de ajuda para construção de quatro quartos, uma 
sala de informática, sala de costura e salão de bele-
za onde serão oferecidos cursos profissionalizantes. 
“Os irmãos sentiram o desejo de vir nos abençoar,  
e eles levantaram uma oferta que foi utilizada para 
comprar materiais, foram dias abençoados, parte 
da obra foi adiantada”, conta a missionária Roseane 
Santos. Atualmente, o projeto em campos atende 12 
alunas que estão em processo de tratamento contra 
a dependência química. O apoio que elas recebem 
abrange todas as áreas de suas vidas, em especial, a 
área espiritual. 

Batismos no rio Grande do sul

Duas das quatro vidas batizadas

M ais quatro pessoas comprometeram-se com Cris-
to por meio do batismo, no município de Santa 

Cruz do Sul (RS), onde está o casal de missionários 
Wagner e Vânia Oliveira. Interceda por este ministério, 
a fim de que mais vidas sejam alcançadas.

missões no Vale do jequitinhonha

Evangelho tem despertado vidas em Joaíma

O s missionários Alcir e Regiane Oliveira estão em 
Joaíma, cidade da região do Vale do Jequitinho-
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nha, em Minas Gerais, com o objetivo de plantar igre-
jas. Vidas têm sido batizadas e as frentes missionárias 
passaram a ser congregações. “Já temos dois líderes 
cuidando dessas congregações”, afirmam os missio-
nários. Alcir e Regiane têm realizado vários cultos nos 
lares e também estudos bíblicos. Como resultado, eles 
podem testemunhar sobre vidas rendidas a Cristo. Al-
gumas pessoas também foram alcançadas por meio 
de outras programações como ação social, aulas de 
música e teatro. “Um grande despertamento espiritual 
aconteceu em nosso meio”, relatam os missionários, 
que estão gratos a Deus pela firmeza e comprometi-
mento dos membros. Interceda para que o evangelho 
de Cristo se torne ainda mais conhecido entre os habi-
tantes do Vale do Jequitinhonha, uma região carente 
acima de tudo da Verdade que liberta.

capelania prisional

Vidas têm sido alcançadas pelo evangelho

O s missionários Dario e Pâmela Fonseca têm atu-
ado na área de capelania prisional em Mossoró 

(RN). Além do Presídio Federal de Mossoró, eles têm 
alcançado vidas com o Evangelho no Presídio Esta-
dual Dr. Mario Negócio de Mossoró, na Cadeia Pública 
Municipal em Mossoró, no Centro de Centro de Apoio 
Psicológico (CAPS), que abrange dependentes de 
álcool e drogas, no Centro Educacional da Criança e 
do Adolescente e Privação de Liberdade e também 
no Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente 
Acusado de Ato Infracional. “Estamos testemunhando 
o amor de Deus aos encarcerados, juntamente com 
os demais missionários que atuam nessa área em Mis-
sões Nacionais. Nossa missão é edificar uma igreja ba-
tista em cada unidade prisional de nosso país. Para 
isso, semanalmente, prestamos assistência religiosa 
em seis unidades do município de Mossoró”, afirmam 
os missionários. Em agosto, foi retomado o trabalho 
de evangelismo no Presídio Provisório em Caraúbas 
(RN). “Somos gratos a Deus pelas igrejas que têm se 
juntado a nós na missão de levarmos o evangelho de 
Cristo Jesus aos encarcerados. Deus tem cuidado de 
nós com seu amor incondicional”, declaram os missio-
nários. Interceda pelo ministério de capelania prisional.

iGreja é orGanizada em Gurupi

IB do Sol Nascente está com mais de 60 membros e 
pretende abrir novas frentes

A pós um concílio, houve organização oficial da Igreja 
Batista do Sol Nascente, em Gurupi (TO). A igreja, 

liderada pelos missionários Nilton e Vilma Duarte, está 
com 61 membros e é filha da Primeira Igreja Batista de 
Gurupi. Vários pastores do estado estiveram no con-
cílio e no culto de organização da igreja, que também 
marcou a inauguração do templo. Na ocasião, mem-
bros de outras igrejas também se reuniram na IB do Sol 
Nascente. O preletor do culto foi o Pr. Walter Pitteri, da 
IB Nova Esperança, em Palmas (TO). Agora, a meta dos 
missionários Nilton e Vilma é que a IB do Sol Nascente 
gere congregações que, futuramente, também se tor-
nem igrejas nesta mesma cidade.

alunas do cfc de GoVernador 
Valadares concluem curso de capacitação

Curso foi promovido pelo Sindicato dos Produtores Rurais em 
parceria com o SENAR

Em Governador Valadares (MG), as alunas do Centro 
de Formação Cristã (CFC) concluíram o curso de Pro-

dução Artesanal de Alimentos. A capacitação foi pro-
movida pelo Sindicato dos Produtores Rurais de Gover-
nador Valadares, em parceria com o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural (SENAR), de Minas Gerais. O curso 
foi ministrado pela instrutora Paula Figueiredo Pereira, 
e teve duração de 40 horas de aulas práticas e teóricas. 
As participantes aprenderam a elaborar alimentos sau-

8



dáveis, utilizando receitas simples. O curso foi gratuito e 
marca mais um grande exemplo de parceria, visto que 
beneficiou mulheres que estão em tratamento em uma 
das unidades do projeto Cristolândia de Minas Gerais.

Vidas salVas e Batismos  
no interior do ceará

Mais 18 pessoas foram batizadas em Ipú

D eus tem dado crescimento ao trabalho realizado 
pela missionária Sebastiana Silva, em Ipu (CE). Ela 

afirma que seu ministério está em tempo de colheita, 
visto que vidas estão se convertendo a Jesus. Recen-
temente, mais 18 pessoas foram batizadas. Para aju-
dar na realização dos batismos, esteve presente o Pr. 
Valcemir Pereira de Brito, da Igreja Batista El Shaday, 
de Fortaleza (CE), que é a igreja-mãe do projeto em 
Ipu. “É maravilhoso servir ao nosso Senhor Jesus Cris-
to. Agradeço aos amados irmãos, parceiros, que têm 
apoiado esta obra com suas orações, sustentando o 
projeto missionário em Ipu”, declara Sebastiana.

foco na reaBilitação e  
formação profissional

Inauguração da padaria do Centro de Formação Cristã da 
Cristolândia Alcântara, em São Gonçalo (RJ)

F oi inaugurada a padaria do Centro de Formação 
Cristã da Cristolândia Alcântara, em São Gonçalo 

(RJ). Uma grande festa onde alunos, missionários e 
líderes batistas celebraram este momento louvando a 
Deus pela conquista. O projeto será voltado para for-
mar profissionais de padaria e será importante na res-
socialização dos alunos, abrindo principalmente novas 
oportunidades no mercado de trabalho.

missões no sul do Brasil

Liliane em escola de Passo Fundo

A missionária Liliane Berto há poucos meses foi tra-
balhar no Projeto Sul do Brasil. Aos poucos, ela 

tem conseguido acesso às escolas em Passo Fundo 
(RS) e já tem alguns frutos nesse trabalho, alcançando 
adolescentes. Louvamos a Deus por mais este avanço 
na região sul, que é uma das ênfases da campanha de 
mobilização deste ano.

Vida transformada

Bastante diferente do modo como foi encontrado, Kleber 
hoje experimenta uma nova vida

J esus transforma vidas. Após ser apoiado pela equi-
pe de missionários da Cristolândia do Rio, Kleber 

encontrou Cristo e experimentou o poder transforma-
dor do evangelho. Hoje, ele vive para a glória de Deus. 
Agradecemos a cada parceiro que tem apoiado este 
projeto com orações, ofertas e por meio do volunta-
riado. Este é mais um exemplo que mostra o quanto 
vale a pena investir na salvação de vidas.
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CAPA

Seminários 
realizados em 
Curitiba, Nova 
Iguaçu e Aracaju

D esde pequena eu aprendi sobre 
quem é Jesus. Aos 06 anos de 

idade eu o recebi no meu coração e 
aos 07 fui batizada. Evidentemente 
não tinha naquela época a maturi-
dade que tenho hoje e nem mesmo 
o conhecimento bíblico ou teológi-
co, mas tinha um coração sincero, 
uma fé simples porem verdadeira 
que me fez decidir caminhar ao 
lado de Jesus. Aos 09 anos de ida-
de, durante um acampamento de 
Mensageiras do Rei, eu respondi ao 
chamado missionário. Levei tempo 
até iniciar minha trajetória por meio 
de uma agência missionária, no en-
tanto posso afirmar que cada um 
dos meus dias foi vivido na presen-
ça de Deus.

Essa experiência pessoal nos faz 
entender que a criança tem cora-
ção sensível para perceber as coi-
sas espirituais. Deus fala com as 
crianças e as crianças ouvem a voz 
dEle. Faço parte de uma geração 
que foi ensinada a caminhar com 
o Senhor e os frutos são dezenas 
de pastores e líderes atuantes na 
causa do Mestre, comprometidos 
em transmitir à nova geração o que 
conhecem sobre Deus. 

Assim como o Salmo acima nos 
mostra a importância de compar-
tilhar à nova geração os feitos do 
Senhor, negligenciar essa verdade 
é um grande perigo ao Evangelho, 
pois basta que uma geração deixe 
de anunciar aos mais novos as ver-

dades bíblicas para que toda uma 
geração se perca longe de Cristo. 
Somos responsáveis por anunciar 
Jesus a todas as crianças brasilei-
ras. É preciso fazer de cada criança 
um verdadeiro discípulo de Cristo!

Quando uma criança nasce, so-
nhamos com o futuro dela. Sonha-
mos em como será a pessoa com 
quem se casará, qual profissão 
seguirá, quais experiências viverá. 
Sempre desejamos o melhor, em-
penhamos nossos melhores recur-
sos para dar a elas a segurança de 
um bom futuro. Essa é a hora de 
sonharmos a respeito do destino 
eterno delas, sonharmos os sonhos 
de Deus para suas vidas. Precisa-
mos pensar que esta criança estará 
neste mundo por um breve espaço 
de tempo, por alguns anos viverá 
para servir os planos de Deus em 
sua geração. Portanto, precisamos 
conduzir as crianças aos braços do 
Pai. Precisamos lutar por esta gera-
ção de crianças, precisamos formar 
uma geração firme na fé e compro-
metida com Jesus e pronta para 

mudar o mundo! 

Discipular crianças é, portan-
to, uma das tarefas fundamen-
tais e estratégicas para a Igreja 
local deste tempo. As crianças 

têm um valor inigualável e ne-
las está todo o potencial 

de um país diferente e 
melhor. A igreja que 
está empenhada em 
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EVANGELIZAÇÃO INFANT IL: 
LÍDERES PREPARADOS PARA A  
NOVA GERAÇÃO DE DISCÍPULOS

“O que temos ouvido e aprendido, e nossos pais nos têm contado não 
os encobriremos aos seus filhos, contaremos às gerações vindouras 
sobre os louvores do SENHOR, seu poder e as maravilhas que tem feito”. 
Salmo 78:3 e 4



D esafiada a alcançar crianças 
para Jesus, a Junta de Missões 

Nacionais lança a obra que servirá 
como ferramenta para a liderança 
batista na evangelização discipula-
dora de crianças. 

De que forma a aplicação dos 
princípios de Igreja Multiplicadora 
conduzem crianças a viver como 
discípulos de Jesus? A evangeliza-
ção discipuladora visa chamar dis-
cípulos anunciando Jesus às crian-
ças onde elas estão, levando-as a 
um aprofundamento bíblico por 
meio de um relacionamento inten-
cional, agregando-as e acolhen-
do-as ao Corpo de Cristo e cami-
nhando com elas constantemente, 
ensinando-as a guardar todas as 
coisas que o Senhor mandou.  A 
continuidade deste processo le-
vará cada criança alcançada a um 
aperfeiçoamento cristão que será 
demonstrado através da capacida-
de da criança em fazer novos dis-
cípulos.

Através do discipulado é preciso 
orar pelas crianças, com as crian-
ças e ensiná-las a viver uma vida de 

Crianças para Jesus
Ensinando Princípios para Formar  
uma Nova Geração de Discípulos

discipular crianças está 
também trabalhando 
para que as gera ções 
futuras caminhem la-
do a lado com Je-
sus. Temos perdido 
muitas oportunidades 
por não acreditarmos 
na decisão das crian-
ças. Esta visão precisa 

mudar! Precisamos in-
vestir nosso tempo e os melhores 
recursos para que as crianças te-
nham um encontro pessoal e único 
com Cristo.

Missões Nacionais está empe-
nhada no sentido de atuar junto às 
igrejas para que assumamos nos-
sa responsabilidade de conduzir 
crianças a Jesus. Para tanto, semi-
nários regionais de Evangelização 
Discipuladora de Crianças são rea-
lizados em todo o Brasil a fim de 
disseminar a visão. Em 2015, tive-
mos até o momento 13 seminários 
regionais com a participação de 
1.533 pessoas e em novembro re-
alizaremos o II Congresso Nacional 
de Evangelização Discipuladora de 
Crianças 

Trans Crianças Ticunas 
realizada em 2014

Comece um Pequeno Grupo Multiplicador Infantil
O Pequeno Grupo Multiplicador Infantil tem os mesmos ideais 

dos grupos de adultos: comunhão, edificação, serviço, evangeliza-
ção, etc. É um pequeno grupo de crianças de diferentes idades reu-
nidas em torno de um ou mais discipulador para receberem cuidado, 
suporte e oração mútuos, participarem de questionamentos e dis-
cussões em torno de temas relevantes a vida. Vivendo juntos da sua 
vida cristã, podendo também ser participativas na vida dos adultos, 
servindo uns aos outros e alcançando outras crianças para Cristo.

O pequeno grupo multiplicador infantil pode surgir de duas formas:

1. Crianças que participam juntos com seus pais de um pequeno 
grupo multiplicador e que necessitam ter também o seu mo-
mento;

2. Crentes que abrem suas portas para os encontros do pequeno 
grupo multiplicador essencialmente para alcançar as crianças 
de uma comunidade.

Jaqueline de C. A. da Hora Santos
Missionaria coordenadora do Programa de Evangelização 

Discipuladora de Crianças
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Evangelização de crianças em 
várias áreas da cidade

Voluntários com material para 
evangelização de crianças

Evangelho proclamado nas escolas

Oração. Faz-se necessário, Formar 
Líderes comprometidos com o dis-
cipulado das crianças e trabalhar 
com cada criança visando um líder 
em potencial que forme novos dis-
cípulos. Não se pode negligenciar a 
importância da criança no processo 

de Plantação de Igrejas. Novas igre-
jas surgem pela semeadura abun-
dante do evangelho, pelos princí-
pios vividos no dia a dia e a criança 
precisa estar completamente envol-
vida nesse contexto. Esta igreja ne-
cessita ser relevante à comunidade 

onde estiver inserida, 
demonstrando sua 
Compaixão e Gra-
ça através de ações 
práticas que possam 
melhorar a vida coti-
diana das pessoas.

Trans Crianças impactou vidas na capital Baiana
Na primeira semana de outubro, 130 voluntários, de várias 

partes do Brasil, se concentraram em Salvador (BA) e região 
metropolitana. Para alcançar um grande número de crian-
ças para Jesus, foram montadas oito bases evangelísticas. 
Esta operação evangelística contou com o apoio de muitas 
igrejas batistas da Bahia. Também em Chapecó (SC), 25 
voluntários evangelizaram crianças. 

Amanda Varjão, voluntária da Trans Crianças e membro da 
Igreja Batista em Vila Gerte (BA), conseguiu mobilizar pes-
soas para levar um caminhão de doações para as crianças 
de Salvador. Ela liderou a arrecadação de kits de higiene, 
brinquedos, roupas e alimentos que foram usados nas lo-
calidades onde aconteceu a ação. Além dos membros da IB 
em Vila gerte, alunos de pais da Escola Evangélica Ursinho Ami-
go também ajudaram na arrecadação. Voluntários da Igreja 
Batista da Reconciliação, de Salvador, também levaram um 
caminhão com doações.

Deus usou os voluntários para compartilhar o Plano de Sal-
vação com crianças que estavam em ruas, becos e escolas. 
Muitas crianças também participaram das programações rea-
lizadas nas igrejas. Segundo a missionária Jaqueline Santos, os 
voluntários trabalharam “a todo vapor” para levar as crianças a 
uma verdadeira transformação com Jesus. 

“Foi com muita alegria que recebemos os missionários voluntários 
da Trans para trabalhar em nossa igreja com as crianças do nos-
so bairro Castelo Bran- co, aqui em salvador”, declarou o Pr. 

Obedigo Meire-
les Porto, da 
Primeira Igre-
ja Batista em 
Castelo Branco.

O culto de encerramento da Trans aconteceu na 
Igreja Batista 2 de Julho, marcado por momen-
tos de louvor e gratidão pelas vidas impactadas e 

alcançadas pelo evangelho.  
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A segunda edição do congresso 
Evangesurdos reuniu 200 par-

ticipantes, de diversos estados, na 
Igreja Batista do Conforto, em Vol-
ta Redonda (RJ). Idealizado pela 
coordenadora do Ministério com 
Surdos, Marília Manhães, a progra-
mação teve o objetivo de capacitar 
líderes vocacionados. Como pro-
jeto da gerência de Evangelismo 
de Missões Nacionais o congresso 
teve como tema “Amo o Brasil e 
Que Ser Bênção entre os Surdos”, 
e abordou a evangelização disci-
puladora de surdos, bem como Pe-
quenos Grupos Multiplicadores em 
Libras, Igreja em Libras e relaciona-
mento discipulador.

Os participantes ouviram mensa-
gens edificantes, que foram com-
partilhadas de forma descontraída 
e criativa. As plenárias ficaram a 
cargo dos pastores Wesley Moraes, 
professor do Instituto Nacional de 
Educação de Surdos (INES), e Fa-
brício Freitas, gerente executivo de 
Evangelismo de Missões Nacionais. 
Os seminários ofereceram temas 

como Evangelização de Crianças 
Surdas, Pequeno Grupo Multipli-
cador, Evangelização e Esporte e 
Igreja em Libras. Assuntos como 
Dependência química e Evangelis-
mo Criativo, também foram deba-
tidos durante a programação, que 
durou um dia. O congresso tam-
bém contou com a presença do 
Pr. Leandro Poçam, missionário em 
Paraisópolis (SP), que apresentou 
suas músicas de hip hop interpre-
tadas para os surdos. 

“A importância do evento é le-
vantar e capacitar vocacionados 
na evangelização discipuladora de 
surdos. Conscientizar as igrejas 
e líderes da importância da evan-
gelização discipuladora entre os 
surdos que irá gerar multiplicação 
de líderes surdos que serão capa-
zes de liderar um PGM em Libras, o 
que resultará na plantação de igre-
jas em Libras fortes para alcançar o 
povo surdo”, avalia Marília.

Ver pessoas que nunca tinham 
trabalhado com surdos sentirem 

durante o congresso o despertar 
de Deus em suas vidas foi um dos 
pontos marcantes para a partici-
pante Taisa Batista Garcez. Ela, que 
é membro da Igreja Batista em Vila 
Entre Rios, é intérprete de LIBRAS 
e conta que participou do Evange-
surdos em 2014. “O fato de ser útil 
nas mãos de Deus me impulsionou 
a participar novamente. Este even-
to é importante para despertar as 
pessoas para o trabalho com sur-
dos”, afirma.

Além de tudo que foi ensinado 
e compartilhado, a segunda edi-
ção do Evangesurdos também foi 
marcado pelo momento de clamor 
pelos surdos do Brasil e por todas 
as suas necessidades espirituais. 
“Considerei este o momento mais 
relevante, pois sei que Deus é que 
age quando seu povo clama. O II 
Evangesurdos veio para despertar 
o povo de Deus para orar pelos 
Surdos do Brasil, para que as igre-
jas se levantem para a salvação dos 
mais de 9 milhões de surdos em 
nosso país”, conclui Marília. 

2ª edição do Evangesurdos 
reúne líderes e vocacionados 
no Rio de Janeiro

Participantes interessados em saber 
mais sobre Evangelismo Criativo

Plenária com  
Pr. Fabrício Freitas

Momento de clamor pelos surdos do Brasil Momento de louvor em LIBRAS
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BATISMOS 
Batistas colhem frutos  
do investimento em 
Missões Nacionais
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O investimento dos batistas brasi-
leiros na obra missionária tem re-

sultado no avanço do evangelho, com 
muitas vidas resgatadas e batizadas. 
Neste ano, muitas pessoas assumiram 
compromisso com Cristo e desceram 
às águas após terem sido alcançadas 
por meio dos projetos missionários 
e ações evangelísticas como a Ope-
ração Jesus Transforma (Trans). Em 
Gramado (RJ), frutos continuaram 
sendo colhidos mesmo após o térmi-
no da Trans que, em janeiro de 2015, 
impactou vidas na cidade e mais pes-
soas foram batizadas. 

Outro resultado da eficácia da 
Trans pôde ser comprovado no in-
terior da Bahia, nas cidades onde 
estão os missionários que fazem 
parte do projeto Água Viva. O fim 
da operação evangelística, que con-
centrou muitos voluntários na re-
gião, foi marcado pela celebração 
de vários batismos.

Em outros eventos marcantes, 
como Acampamento de Promoto-

res, houve celebração dos batismos 
de pessoas alcançadas e recupera-
das por meio do Projeto Cristolân-
dia. No acampamento realizado em 
Rio Bonito (RJ), 54 alunos do proje-
to foram batizados, e em Minas Ge-
rais foram 22 batismos. 

Vidas têm sido batizadas também 
nas comunidades ribeirinhas, como 
resultado da presença dos missioná-
rios e radicais. Durante a viagem dos 
pastores de 33 igrejas do Rio de Ja-
neiro, um grupo foi batizado na co-
munidade ribeirinha do Japiim (AM). 

Nos campos de todo o país, sur dos, 
crianças e até estrangeiros estão sen-
do impactados pelo evangelho. Em 
Tocantínia (TO), 46 indígenas xeren-
tes foram batizados, sendo muitos de-
les jovens. Cada vida salva comprova 
a importância das ações missionárias 
e dos relacionamentos discipuladores, 
que viabilizam não apenas o alcan-
ce mas o acompanhamento de cada 
pessoa para que permaneça firme na 
fé em Cristo Jesus.  

Louvamos a  
Deus por você  

que é através do  
PAM Brasil contribui 
diretamente para o  

que estes resultados 
sejam colhidos. 
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N o início de setembro, a imagem 
de uma criança síria morta 

por afogamento chocou o mundo. 
Aylan, seu irmão e sua mãe esta-
vam entre os 12 sírios que morre-
ram afogados no Mar Mediterrâ-
neo, após tentativa fracassada da 
família em navegar para a ilha gre-
ga de Kos. 

Famílias sírias como do Aylan es-
tão chegando ao Brasil em buscam 
de refúgio. Diante deste cenário, 
a Junta de Missões Nacionais tem 
olhado para as necessidades espiri-
tuais destes estrangeiros. Por meio 
do Projeto Etnias no Brasil, coorde-
nado pelo missionário Pr. Marcos 
Calixto, estamos desenvolvendo 
o princípio da Compaixão e Graça 
cuidando da integridade física e 
apresentando-lhes o Evangelho de 
Cristo Jesus. Eles também partici-
pam do Pequeno Grupo Multiplica-
dor sírio, onde os estudos são reali-
zados em árabe e armênio. 

A contribuição dos batistas bra-
sileiros tem sustentado este proje-
to. No Sul, A Primeira Igreja Batis-
ta de Curitiba, a Igreja Batista do 
Bacacheri, a Igreja Batista Shalom 
e a Igreja Batista Alameda Prince-
sa Isabel mantêm parcerias cons-
tantes. Também no estado de São 
Paulo, igrejas acolhem os sírios e 
acompanham no voluntariado para 
alimentação, moradia e aprendiza-
do da língua portuguesa. 

O Centro de Apoio ao Estrangei-
ro no Brasil (CAEB) é o local onde 
eles recebem cuidado e atenção 
referente à inserção social e pro-

fissional. Temos 70 sírios assistidos 
em Curitiba e 8 em Foz de Iguaçu. 
Refugiado da guerra da Síria, Ka-
rim Hanna vive com dois irmãos 
na Casa dos Refugiados, em Curi-
tiba. Eles chegaram ao Brasil em 
2013 após as plantações de oliveira 
de sua família serem tomadas por 
rebeldes extremistas na cidade de 
Aleppo. “No meu país eu dormia 
com barulhos de bombas e tiros, 
era terrível. Minha cidade foi prati-
camente destruída. Eu tenho sorte 
de estar vivo. Agora quero recons-
truir a vida da minha família no Bra-
sil, que nos acolheu tão bem”, disse 
Karim.

Há dois meses Arevig Karajian, 
de 18 anos, foi uma das pessoas 
beneficiadas pelo projeto. O risco 
da família permanecer em Aleppo 
cresceu quando o bairro em que 
sua mãe trabalhava foi inteira-
mente destruído. Ela e mais oito 
integrantes de sua família recebe-
ram do projeto as passagens para 
o Brasil e hoje estão em processo 
de aprendizado da língua portu-
guesa.

Interceda pelos estrangeiros que, 
para fugir da violência do país de 
origem, se lançam ao mar em bus-
ca de novas terras. Conheça mais 
sobre o trabalho de Etnias no Bra-
sil acessando  www.etniasnobrasil.
com.br e ajude a atender famílias 
que necessitam de abrigo e, acima 
de tudo, de Jesus Cristo. 

Acesse também o site www.mis-
soesnacionais.com.br e através do 
PAM Brasil abrace esta causa. 

COMPAIXÃO E GRAÇA
Sírios são abraçados pelo 

Projeto Etnias no Brasil
As imagens do 
pequeno Aylan 

encontrado morto, 
e carregado por 

policial, chocaram  
o mundo

Crédito Associated Press (AP)

Voluntárias da Igreja Batista do Bacacheri 
dando aulas aos sírios refugiados.

Sírios sendo discipulados no 
Pequeno Grupo Multiplicador

Sírios refugiados lendo 
notícias sobre os conflitos 
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Um dentista, dois médicos, quatro enfermeiras e 
dois paramédicos fizeram parte da equipe que impac-
tou vidas em diversas comunidades ribeirinhas. Para 
viabilizar a chegada até áreas isoladas, os voluntários 
viajaram a bordo do barco ‘O Missionário’. 

Os norte-americanos visitaram os projetos dos Ra-
dicais nas comunidades de Boan, Jacaré, Japiin, além 
de conhecerem as instalações do Centro de Forma-
ção Missionária (PFM) da Amazônia. Eles também 
estiveram na comunidade do Tupé e participaram da 
aula inaugural do Programa de Formação Missionária 
na Amazônia, que contou com a presença do Pr. Van-
derlei Marins, presidente da Convenção Batista Brasi-
leira como professor, e presenciaram o início de mais 
uma turma de Radicais Amazônia.

O diretor executivo de Missões Nacionais, Pr. Fer-
nando Brandão, se juntou ao grupo no quarto dia da 
viagem, e também esteve no início das aulas do PFM. 

A presença da equipe de PIB de Marion no Brasil dá 
continuidade a uma parceria de longa data entre Pr. 
Clay e o Pr. Fernando Brandão. “Estamos felizes por 
continuar nossa parceria no Brasil. A Primeira Igreja 
Batista em Marion tem uma longa história de traba-
lho missionário no Brasil nos últimos 14 anos. Já vimos 
Deus agir de formas milagrosas. Pastor Fernando e 

Primeira Igreja Batista em Marion 
realiza ações evangelísticas 

na Amazônia

Momento de chegada 
da equipe em Manaus

Uma equipe, formada por 21 voluntários norte-ameri-
canos, chegou ao Brasil a fim de apoiar a obra mis-

sionária no estado do Amazonas. O grupo veio sob a 
liderança do Pr. Clay Hallmark, da Primeira Igreja Batista 
em Marion, do Arkansas, e prestou serviço médico gra-
tuito além das ações evangelísticas. 
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eu temos sido parceiros para a ex-
pansão do evangelho durante mui-
tos anos e os resultados iniciaram 
muitas congregações missionárias, 
bem como o chamado de novos 
missionários e a salvação de muitas 
almas para o Reino de Deus. Nos 
comprometemos a ir a Amazônia 
e planejamos retornar a estas co-
munidades outras vezes, realizan-
do pelo menos mais dois projetos 
missionários semelhantes nos pró-
ximos três anos”, afirma Pr. Clay. 

Além do Brasil, a igreja norte-a-
mericana já realizou viagens mis-
sionárias semelhantes em outros 
países como Quênia, Ucrânia, Haiti 
e Honduras, tendo realizado pro-
jetos sociais também em diversas 
áreas dos Estados Unidos. No Bra-
sil, Pr. Clay trouxe equipes para di-

versos projetos no Rio de Janeiro, 
e também esteve em cidades como 
Palmas (TO), Florianópolis (SC), 
Olinda (PE) e Recife (PE). Apoiar 
projetos missionários faz parte da 
estratégia missionária da PIB de 
Marion, que se baseia na Grande 
Comissão.

Para Missões Nacionais, receber 
equipes estrangeiras e brasileiras 
no barco ‘O Missionário’ é de gran-
de importância para que a Amazô-
nia seja impactada pelo amor de 
Cristo. Mobilize sua igreja e faça 
uma caravana para apoiar a ex-
pansão missionária entre os ribeiri-
nhos. Entre em contato com a ge-
rência de Missões da JMN através 
do (21) 2107-1805 ou pelo e-mail 
viagens@missoesnacionais.com. 

Encontro com o  
Pr. Vanderlei Marins, 
presidente da CBB

Voluntários com missionários e participantes 
do projeto Radical Amazônia



C om o objetivo de despertar vo-
cações entre jovens e adultos, 

profissionais ou estudantes, que 
queiram tomar uma atitude radical, 
dedicando-se voluntariamente por 
um ou dois anos no campo missio-
nário, foi realizado o Congresso Ra-
dical Brasil. O evento foi realizado 
em Saquarema (RJ), em parceria 
com a Primeira Igreja Batista de 
Bacaxá (RJ), e teve como tema “Eu 
Amo o Brasil e Quero Ser Radical”. 

O congresso não apenas moti-
vou os participantes a se envol-
verem com a obra na Amazônia e 
Cristolândia, mas também marcou 
o lançamento do programa Radical 
Brasil Sertão, que visa expandir o 
evangelho nas cidades e povoados 
do interior do nordeste. 

Os preletores do congresso fo-
ram Pr. Donaldo Santos, coordena-
dor do Projeto Radical Amazônia, 
Pr. Fernando Arêde, coordenador 
do Projeto Radical Cristolândia. O 
funcionário de Missões Nacaionais, 
Alex Oliveira, apresentou o progra-
ma que enviará Radicais para o ser-
tão. Como resultado, muitas vidas 
se disponibilizaram para atuar nos 
projetos. 

“Fiquei sabendo do congresso 
Radical Brasil pelo site da JMN e o 
que me motivou a participar é por-
que sinto o chamado de Deus para 
a minha vida. Eu gostaria de partici-
par do radical Amazônia ou do Ra-
dical Sertão. Vim para o congresso 
para obter uma resposta de Deus e 
ter mais conhecimento”, disse a jo-
vem Fabyula Mendes, da Igreja Ba-
tista de Mundo Novo (BA). Por ser 
do interior da Bahia, onde já ajuda 
a congregação de sua igreja em 
um povoado conhecido como Vila 
ACM, ela conta que um dos maiores 
desafios para o alcance do sertão é 

a pouca quantidade de obreiros dis-
poníveis para estar na região.

Fazer parte do projeto Radical 
Brasil é uma grande oportunidade 
para as pessoas que desejam saber 
o que Deus deseja fazer por meio 
de suas vidas, na área missionária. 
Com as informações que tiveram 
no congresso, os participantes pu-
deram compreender o que é ser 
um radical e como podem mobili-
zar mais pessoas para esta obra. 

Faça parte dessa missão! Seja 
bênção para a nação como um Ra-
dical no Amazonas, na Cristolândia 
ou no Sertão. Interceda por estes 
projetos e também para que Deus 
desperte mais vocacionados que 
amem a obra missionária. Clame 
também por saúde e segurança 
dos Radicais que já estão em for-
mação, e para que mais vidas se-
jam alcançadas ´para Cristo por 
meio deste projeto.

Congresso Radical Brasil 
desperta vocacionados

N ovas turmas para os 
projetos Radical Ama-

zônia e Cristolândia já es-
tão em treinamento. Jo-
vens que assumiram o 
compromisso de servir a 
Deus passarão os próximos 
três meses em fase de ca-
pacitação para o trabalho 
missionário entre os ribei-
rinhos e também junto aos 
dependentes químicos das 
cracolândias. Interceda pe-
los integrantes destas no-
vas turmas e também pelas 
pessoas que se disponibili-
zaram a ingressar no trei-
namento do próximo ano. 

Participantes do 
Congresso

noVos alunos em treinamento para o  
radical Brasil amazônia e cristolândia

Nova turma em treinamento 
para o Radical Amazônia

Alunos 
estão sendo 
capacitados 

para evangelizar 
nas cracolândias
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Encontramos nas Escrituras di-
versas demonstrações do amor 

de Deus pela humanidade. Enviar o 
seu único Filho para nos salvar foi 
a maior de todas estas demonstra-
ções. Nós, que somos seus filhos 
e servos, devemos compartilhar 
este amor que um dia nos alcan-
çou, para que mais pessoas co-
nheçam a Cristo. Este ano, a Cam-
panha Nacional de Mobilização da 
Junta de Missões Nacionais leva 
cada batista brasileiro assumir a 
responsabilidade de transmitir 
este amor à nação. Por amar ao 

Batistas brasileiros mobili zados na 
proclamação do amor p elo Brasil

Brasil, nos empenhamos na missão 
de alcançá-lo com a mensagem de 
Salvação. 

Durante o mês de Setembro, re-
alizamos ações divulgando con-
quistas que estamos alcançando, 
mas sendo desafiados a avançar 
ainda mais. Tivemos na Primeira 
Igreja Batista de São João de Meriti 
(RJ) uma grande celebração que 
marcou o lançamento da campa-
nha “Eu Amo o Brasil e Quero ser 
Bênção para a Minha Nação”, com 
apoio da Rádio 93FM e participa-
ção da cantora Cristina Mel, que 

canta o hino infantil da campanha, 
e Ministério Sarando a Terra Ferida. 

O culto foi marcado por pessoas 
representando as quatro ênfases 
da campanha: Sertão, Amazônia, 
Região Sul e Cristolândia. Em se-
guida, houve um clamor pelo Bra-
sil. A apresentação do Coral Cris-
tolândia, formado por 100 vozes, 
não apenas emocionou os presen-
tes como também comprovou a 
importância do investimento nos 
projetos missionários que têm al-
cançado vidas.

Igreja Batista em 
Campina (PA)

Voluntários 
para doação 
de sangue, 
no Distrito 

federal

Pr. Donaldo Melo na Segunda 
Igreja Batista em Campos dos 

Goytacazes (RJ)
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Batistas brasileiros mobili zados na 
proclamação do amor p elo Brasil

O testemunho das vidas trans-
formadas por meio do projeto Cris-
tolândia também marcou a progra-
mação. “Somos responsáveis por 
vidas como a do Júlio. Vindo das 
ruas de Salvador, foi resgatado das 
drogas pelos batistas brasileiros. 
Hoje ele faz parte da turma de Ra-
dicais, sendo voluntário na evan-
gelização de outros dependentes 
químicos. Esta é mais que uma 
Campanha, é o compromisso do 
povo de Deus com a salvação do 
Brasil”, declara Pr. Fernando Bran-
dão, diretor executivo da JMN. 

Em todo o país, tivemos o envol-
vimento de muitas pessoas procla-
mando amor pelo Brasil. Igrejas que 
levantaram ofertas, dobraram o alvo, 
realizaram feiras missionárias, inter-
cederam, se mobilizaram em seus 
diversos contextos culturais. Como a 
SIB de Planaltina (DF), que realizou 
a Festa do Milho, reunindo cerca de 
150 pessoas para um momento de 
comunhão, louvor e muita alegria. 
Segundo a irmã Mônica Lopes, mem-
bro da igreja, o objetivo do evento foi 
arrecadar oferta para a campanha. 
“Nós amamos o Brasil e queremos 
ser bênção para a nossa Nação”, 
declara Mônica. Em mais uma ação 
para demonstrar amor pelo Brasil, 
membros desta igreja também reali-
zaram ações de Compaixão e Graça 
para doação de sangue e cadastro 
no Registro Nacional de doador vo-
luntário de Medula Óssea.

Esta continua sendo a nossa Mis-
são: Amar o Brasil é firmar o com-
promisso com a nossa nação, apre-
sentando o poder transformador 
do Evangelho. Interceda pela obra 
missionária, a fim de que o evange-
lho avance em todo o país. A cam-
panha para alcançar cada vida em 
solo brasileiro continua!

Cristina Mel com as 
crianças da PIB de Niterói

Culto de 
lançamento 

da campanha

Segunda Igreja Batista de Manaus (AM)
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Dr. Waylon Mooore

Vemos no livro de Marcos 3.14 que 
ao designar doze homens para a 

propagação do Evangelho, Jesus os 
nomeia primeiramente para “esta-
rem com ele”. Após este chamado, o 
Mestre investiu três anos nesta cami-
nhada diariamente, lado a lado. 

Tenho visto em alguns lugares pes-
soas pregando ao contrário. Seguem 
a visão de que Jesus os enviou para 
pregar e se tivesse algum tempo, es-
taria com eles. Mas Cristo quer que 
aumentemos o ministério dEle e isto 
Ele nos ensina através da necessida-
de do relacionamento discipulador. 

Todos querem pessoas que aju-
dem no crescimento do seu pró-
prio ministério, mas infelizmente 
existem líderes evitando treinar lei-
gos porque estão preocupados em 
perder o espaço ou até mesmo a 
congregação para o discípulo. Este 
é o medo que muitos pastores vi-
venciam e a razão pela qual não 
estão fazendo discípulos. 

Quando você discipula, há o risco 
de lidar com pessoas que querem 
apenas se aproveitar do seu traba-
lho para expandir o delas. Por outro 
lado, você pode ser um Barnabé in-
vestindo sua vida em um Saulo de 
Tarso. Ainda assim, esteja certo de 
que o crescimento é para o Reino. 
Este deve ser o foco! Veja como na 
bíblia, eventualmente, Paulo ultra-
passa Barnabé. Ao serem citados, 
vemos “Paulo e Barnabé” e não “Bar-
nabé e Paulo”, mas isto não foi mo-
tivo para competição entre os dois. 
Pelo contrário, Barnabé tinha um 
grande coração, piedoso, cheio de 
temor e fé. Era um homem de Deus. 

Você é o principal responsável pelo 
seu discípulo e tem uma contribuição 
direta nas ações que ele desenvolver. 
Ensine-o a ter o coração de Barnabé! 
Deixe-me contar uma experiência 

muito especial sobre isto. O meu filho 
é o meu pastor. Cada pessoa que se 
converte quando ele prega, tenho a 
certeza de que faço parte disto e sin-
to-me enriquecido espiritualmente.

Em 2 Coríntios 10:1, Paulo mostra 
que foi discipulado conhecendo a 
bondade e a mansidão de Cristo, por 
aquilo que João, Pedro e os outros 
lhes transmitiram acerca do próprio 
Jesus. Ao decorrer do ministério, 
Paulo usa o exemplo de Jesus para 
fazer os coríntios pararem um pouco 
para abraçar e amar uns aos outros. 
Enfatizo que isto ele aprendeu com 
os seus discipuladores!

Se você quer homens e mulheres 
que sejam direcionados à Palavra de 
Deus, você precisa cultivar a atuação 
do Espírito Santo neles. Isto é possí-
vel ensinando a alimentarem suas al-
mas por meio de estudarem a Bíblia. 
Existem três coisas que destroem 

um discipulado: sucesso, segurança 
e desejos carnais. Isso mostra que 
Satanás ataca a pessoa com quem 
estamos trabalhando para desvi-
á-los através de tudo que ele pode 
ter para se sentir seguro; o dinheiro 
que ele ganha; o desejo de adquirir 
a maior igreja e ser famoso por isto. 
Essa é a maneira que o Diabo tem 
atacado nossos convertidos.

Jesus deve ser o nosso maior 
exemplo de discipulador! E este ho-
mem, o maior homem que já viveu, 
era um atleta perfeito. Ele seria o 
maior artilheiro de um time de fute-
bol. Suas proporções eram perfei-
tas. E, no entanto, ele era humilde! 
Ele era capaz de entrar numa sala e 
se sentar no lugar mais distante do 
anfitrião, e tinha que ser convida-
do para subir. O tempo todo... Ele 
lavou os pés dos discípulos... A hu-
mildade do pastor é essencial para 
se construir um discípulo.

Coragem para multiplicar: 
o desafio do líder em fazer discípulos

“eu amo Brasil”
Após ter vindo várias vezes ao país nas déca-

das de 60 e 70, Dr. Waylon relembra a alegria 
que viveu ao visitar diversas igrejas durante 
uma grande conferência evangelística em Vi-
tória (ES) e em Belo Horizonte (MG). “Foi fa-
buloso!”, expressa. Agora sente-se honrado e 
privilegiado pelo convite que o permite voltar. 
Dr. Waylon Moore é um dos pioneiros na área 
de treinamento de discípulos e será preletor 
do Congresso Multiplique.

Conhecido como mestre de discipulado na igreja local, Dr. Waylon Mo-
ore é autor das obras “Multiplicação de Discípulos” e “Integração Segun-
do o Novo Testamento” usadas como livros didáticos em seminários e 
pela liderança Batista.  

Em sua formação acadêmica, foi orientado por Bill Bright, Dawson Trot-
man, A. W. Tozer, e Charlie Riggs da Equipe das Cruzadas Billy Graham, a 
quem serviu nos Estados Unidos e na Europa. O já falecido Dr. Roy Fish, 
um grande mestre na evangelização, referindo-se ao Dr. Moore, disse: “É 
um dos pioneiros vivos na área de treinamento de discípulos. Ninguém 
neste país (EUA) é melhor conhecedor dos princípios bíblicos de amadu-
recimento de cristãos do que ele”. 
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A cumprimento da Grande Comis-
são deve ser o alvo de cada dis-

cípulo de Cristo Jesus. Assumir este 
compromisso é dizer sim à tarefa 
que nos foi atribuída em Mateus 
28.19 e 20, quando o Senhor nos or-
denou fazer discípulos de todas as 
nações, batizando-os e ensinando -
os a obedecê-lo.  

A disseminação da visão da Igreja 
Multiplicadora nos mostra o quanto 
os batistas brasileiros estão compro-
metidos em viver como Cristo nos 

ensina: indo e fazendo discípulos. 
Estamos vivendo um momento pre-
cioso em nossa denominação! Des-
de a primeira edição do Congresso 
Multiplique, realizado em outubro de 
2014, promovemos diversos Semi-
nários direcionados à liderança ba-
tista. Foram mais de 15.000 líderes 
treinados nas cinco regiões do país. 

Para o êxito destas ações, conta-
mos com uma equipe de pastores e 
missionários preparados, primeira-
mente pelo Espírito Santo, para ca-

pacitar novos líderes. Entendendo 
a importância e a responsabilidade 
de um melhor preparo, Missões Na-
cionais tem criado ferramentas que 
vão instruir esta liderança a viver os 
princípios da Igreja Multiplicadora.  

Dois novos livros darão continui-
dade à série da Igreja Multiplicado-
ra, que se soma ao lançamento da 
série Vivendo os Princípios, com 
quatro títulos desenvolvidos para 
ajudar a colocar em prática tudo 
aquilo que temos aprendido.  

Missões Nacionais lança ferramentas 
para capacitar líderes à Visão 

da Igreja Multiplicadora

relacionamento 
discipulador:  

uma teoloGia da Vida discipular 
Neste livro, Pr. Diogo Carvalho apresenta 

um estudo dos princípios e elementos do 
relacionamento discipulador modelado por 
Jesus e traz sugestões sobre como ele pode 
ser aplicado nos dias de hoje para uma 
grande multiplicação de discípulos.

escola BÍBlica discipuladora:  
formando lÍderes multiplicadores

Quando pensamos em uma Igreja realmente Multiplicadora, 
não temos como deixar de imaginar uma Escola Bíblica pulsan-
te, que bombeie para todo o Corpo de Cristo local o oxigênio 
da visão de multiplicação de discípulos e líderes. Foi pensando 
nessa ilustração que o Pr. Marcos Paulo Ferreira produziu este 
precioso material, que oferece às nossas igrejas uma proposta 
de uma Escola Bíblica com visão Discipuladora que faça mais 
do que transmitir informação, mas que opere verdadeira trans-
formação de vida para o cumprimento do chamado primordial 
de cada cristão: fazer discípulos. Esta proposta apresenta a 
necessidade de termos clas-
ses de formação de discípulos 
e líderes dentro do contexto 
da Escola Bíblica e não inter-
fere no currículo existente da 
EBD, que permanece em sua 
valiosa importância na for-
mação bíblica dos membros 
da igreja. A proposta é de 
implantação de um trilho de 
formação discipular e lide-
rança, que, ao lado da prática 
dos Relacionamentos Discipu-
ladores e da vivência dos Pe-
quenos Grupos Multiplicado-
res, conduza os membros a se 
tornarem discípulos e líderes 
multiplicadores.
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somos um: multiplicando 
discÍpulos na uniVersidade 

O programa de missões universitárias Somos 
UM chega em boa hora, para encorajar, treinar 
e equipar os jovens batistas para defenderem a 
sua fé com ousadia e fazerem discípulos do Se-
nhor Jesus no interior das universidades. Deus 
tem usado poderosamente o Pr. Marcelo San-
tos, missionário dos Batistas Brasileiros, na for-
mulação da visão e elaboração de ferramentas 
preciosas para uma grande multiplicação de dis-
cípulos nas universidades. Neste pequeno livro 
você encontrará uma grande visão, um grande 

projeto. Vamos colocá-lo em prática juntos. Que as universidades do Brasil 
reconheçam que o Senhor Jesus reina também sobre elas, e que cada área 
do conhecimento humano traga cada vez mais glória para o seu nome.

elaBorando roteiros para encontros transformadores

Neste livro, o Pr. Milton Monte demonstra de forma simples e prática como aproveitar 
o máximo potencial do ensino bíblico ministrado do púlpito da igreja, o que pode ser 
feito pela adaptação dos sermões em roteiros de PGM. Graças a este valioso recurso, os 
princípios da Palavra de Deus expostos de púlpito podem ser espalhados de casa em 
casa, relembrados, debatidos e aplicados na vida de cada discípulo durante a semana. 
O roteiro do encontro é um facilitador para a transformação que queremos ver em cada 
discípulo. Além de uniformizar o ensino bíblico na sua rede de PGMs, o roteiro possibilita 
uma maior participação de novos líderes e um melhor aproveitamento do tempo, fatores 
tão importante em nossos dias. Um bom roteiro fundamentado em um sermão bíblico e 
dinâmico, funcionará como um GPS que aponte para o objetivo de cada encontro: trans-
formar vidas pela aplicação efetiva dos princípios da Palavra de Deus no cotidiano das 
pessoas. Nosso desejo é que, ao concluir a leitura deste livro, você seja motivado mais e 
mais a transformar suas preciosas mensagens em roteiros transformadores!

o poder de um mentor 
Neste pequeno, mas profundo livro, o Dr. Wa-

ylon Moore mostra o poder da influência de um 
discípulo mais experiente na vida de um apren-
diz, que reproduza o mesmo processo na vida 
de outro, e assim por diante. Ele nos encoraja 
e ensina como ser mentores eficazes, confian-
te de que princípios bíblicos que apresenta aqui 
têm o potencial para desencadear uma grande 
multiplicação de líderes que influenciem nossa 
cidade, nosso país e até o mundo inteiro. O gran-
de objetivo deste livro é despertar o “Barnabé” 
que há em cada um de nós. Quem sabe também 
não seremos usados por Deus para levantar um 
líder que causará um impacto significativo nesta 
geração? O Dr. Moore apresenta uma classifica-
ção dos tipos de mentoria. Nossa intenção não é trazer necessariamente as 
mesmas nomenclaturas para o nosso contexto brasileiro, mas mostrar que 
é possível influenciarmos um novo discípulo até se tornar um líder de suces-
so por meio de várias estratégias, com níveis diferentes de investimento e 
comprometimento. Depois que lemos este livro, percebemos que há tantas 
oportunidades para mentoriar alguém que desaparecem todas as possíveis 
desculpas para deixarmos de investir na vida de pelo menos uma pessoa. 
Descubra você também o poder de um mentor e comece já a mentoriar!

cuidado inteGral do lÍder 
Baseado na prática do modelo de 

liderança integral fundamentada no 
relacionamento de nosso Mestre Je-
sus Cristo, Pr. Sandro Ferreira expli-
ca nesta publicação como tudo se 
inicia no próprio líder, no Pastor Cui-
dador, na prática de uma vida sau-
dável e equilibrada diante de Deus 
e de seus discípulos. Mostrando 
como os relacionamentos discipu-
ladores criarão  RAIZES profundas 
entre o Pastor Cuidados e seus líde-
res-chave, promovendo preventiva-
mente o cuidado integral do líder 
em todas as dimensões de sua vida: 
espiritual, emocional, físico, familiar, 
educacional e financeiro. Cuidar in-
tegralmente e intencionalmente do 
líder é prevenir histórias dolorosas e 
frustrações por falta de orientação, 
acompanhamento, discipulado e 
pastoreio. É intervir em amor, com 
sabedoria e estratégia nos conflitos 
já estabelecidos na vida do líder. No 
modelo relacional de Jesus Cristo, 
com muito trabalho, com relacio-
namentos discipuladores de forma 
integral e com líderes e famílias sau-
dáveis cumpriremos a Missão. 
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SEMPRE ORANDO - OUTUBRO

1 Que as igrejas batistas em todo 
território brasileiro se envol-

vam de forma ativa na Evangeli-
zação Discipuladora de Crianças. 
Que verdadeiramente cada batista 
brasileiro possa investir orando e 
testemunhando através de atos e 
palavras sobre quem é Jesus para 
cada criança brasileira a partir das 
nossas próprias casas.

2 Oremos pelas Trans Crianças 
que estarão acontecendo nes-

te mês de outubro entre as crian-
ças indígenas (Kaingangs) e na 
cidade de Salvador (BA). Peça ao 
Senhor pelos voluntários para que 
sejam usados pelo Espírito Santo 
durante o projeto; ore pelas crian-
ças que serão alcançadas e pelas 
igrejas responsáveis por agregar 
os pequeninos ao Corpo de Cristo.

3 Oremos pela Evangelização 
Discipuladora de Crianças e 

pela produção de materiais que se-
rão usados na trilha discipular. Ore-
mos para que cada pai e mãe sejam 
exemplos como discípulos/discipu-
ladores. 

4 Oremos pelos novos líderes 
que serão treinados nos pró-

ximos encontros de formação. Ore-
mos para que Senhor possa des-
pertar mais e mais trabalhadores 
para que alcancemos as crianças 
da nossa nação.

5 Oremos para que seja levan-
tada em nosso país uma rede 

de intercessores pelas crianças de 
todo Brasil. Homens e mulheres 
comprometidos em clamar ao Se-
nhor para que cada criança seja 
impactada e transformada pelo 
Evangelho.

6 Oremos pelas crianças que 
são atendidas no Lar Batista 

F. F. Soren, em Palmas (TO). Que 
os missionários que ali estão pos-
sam oferecer a esses pequeninos 
todo apoio necessário e uma edu-
cação alicerçada em princípios en-
contrados na Palavra de Deus.

7 Oremos pelas crianças que 
se encontram em situação de 

risco e vulnerabilidade social, para 
que elas possam ser acolhidas e as-
sistidas em suas necessidades físi-
cas, emocionais e espirituais.

8 Oremos pelas crianças que 
são atendidas no Lar Batista 

Davi Gomes, em Barreiras (BA). 
Que através do Evangelho os mis-
sionários possam alcançar as crian-
ças e adolescentes do lar, além de 
oferecer educação e apoio.

9 Oremos pelas crianças que 
estudam no Instituto Batista, 

em Carolina (MA). Interceda tam-
bém pelos missionários que traba-
lham no local, que Deus esteja ca-
pacitando e sustentando dia após 
dia.

10 Oremos pela missionária Bian-
ca Diacov e sua família que 

coordena o PEPE Brasil nos estados 
das regiões Sul, Sudeste e Centro-O-
este. Peça ao Senhor cuidado, sabe-
doria e visão ministerial a frente des-
te ministério.

11 Oremos pela missionária Rute 
Oliveira e sua família que co-

ordena o PEPE Brasil nas regiões 
Norte e Nordeste. Clame ao Senhor 
pelo sustento material e espiritual 
da missionária e sua família.

12 Dia Batista de Evangelismo 
Pessoal – Interceda para que 

cada batista brasileiro assuma sua 
responsabilidade na proclamação 
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do Evangelho, levando o amor de 
Deus ao próximo. Pois só assim 
veremos o avanço missionário em 
nossa nação.

13 Oremos pela missionária Rute 
Goulart que atua na forma-

ção de líderes de crianças e a fren-
te do Clubinho Missionário. Peça ao 
Senhor recursos financeiros (PAM) 
para que seja contratada como 
missionaria efetiva de Missões Na-
cionais. Ore por sua vida, família e 
ministério.

14 Oremos pela salvação das cri-
anças indígenas que vivem em 

diferentes culturas. Peça ao Senhor 
missionários dispostos a investir a 
vida na proclamação da Palavra en-
tre as diferentes etnias.

15 Dia Batista do Brasil – Ore por 
este dia especial para nós, 

batistas brasileiros. Interceda pelos 
pastores e líderes de nossa deno-
minação, assim como toda ativida-
de realizada por eles junto a suas 
igrejas.

16 Oremos pela salvação das 
crianças ribeirinhas, crianças 

ciganas, crianças da cidade, crian-
ças do sertão, crianças surdas. Peça 
ao Senhor servos fiéis e dedicados 
a Ele que estejam dispostos a anun-
ciar Jesus a elas. Clame ao Senhor 
pela visão missionária das igrejas 
para que enxerguem as crianças 
como campo missionário fértil que 
precisa ser alcançado.

17 Oremos pelos missionários Re-
nê e Jaqueline Santos que co-

ordenam o Programa Nacional de 
Evangelização da Nova Geração. 
Peça ao Senhor o cuidado dEle du-
rante as viagens para projetos mis-
sionários, saúde, sabedoria e visão 
ministerial.

18 Interceda por todos os pas-
tores e líderes que estarão 

se deslocando nesta semana para 
o Congresso Multiplique 2015 em 
Guarapari (ES). Para que Deus 
guarde a todos em seus desloca-
mentos e que estejam com mente 
e corações abertos para compre-

enderem a vontade de Deus em 
relação a vida discipular.

19 Oremos para que cada cris-
tão crie e desenvolva Rela-

cionamentos Discipuladores. Seja 
um discípulo/discipulador, ou seja, 
seja um cristão imitável; assim cada 
pessoa em solo brasileiro será dis-
cipulada para a glória de Deus.

20 Ore pelo Congresso Multi-
plique. Centenas de líderes 

estão reunidos no Espirito Santo 
para juntos crescerem na graça e 
no conhecimento da Palavra de 
Deus e na vida discipular. 

21 Clame ao Senhor por este mo-
mento em que a Junta de Mis-

sões Nacionais está trabalhando na 
consolidação da Visão de Igreja 
Multiplicadora. Interceda para que 
Deus continue dando sabedoria e 
entendimento aos pastores que es-
tão produzindo literaturas que vão 
consolidar a visão de Igreja Multi-
plicadora. Para que estes servos de 
Deus tenham suas forças renova-
das e habilidade de transcreverem 
todas as ideias que o Senhor tem 
colocado em seu coração.

22 Oremos pelos missionários 
multiplicadores, Pr. Alexan-

dre Fernandes Barbosa e Carla 
Andréa Fernandes que atuam em 
parte do Norte Brasileiro. Para que 
Deus continue lhes dando sabedo-
ria e entendimento para multiplicar 
toda visão de Igreja Multiplicadora.

23 Interceda pela vida do Pr. Jo-
sué Moura Santana e Quezia 

Alves da Silva Moura que atuam no 
Pará e no Amapá como missioná-
rios multiplicadores. Para que Deus 
guarde e os livre de todo acidente 
nos deslocamentos e revigore suas 
forças.

24 Ore ao Senhor pela vida do 
Pr. José Milton Araújo do 

Monte que tem a responsabilida-
de de cobrir o Nordeste brasileiro 
como missionário multiplicador.

25 Interceda pelo casal de Missio-
nários Pr. Fernando da Silva 

Lemos, sua esposa Adriane Helena 
Alves Cardoso e suas filhas. Além 
da plantação de igrejas eles atuam 
como missionários multiplicadores 
em parte do Centro-Oeste brasileiro. 
Ore para que Deus conceda estraté-
gias e sabedoria para continuar avan-
çando neste campo tão desafiador.

26 Ore pela vida do Pr. Helder 
Ticou Didoff que tem o de-

safio de atuar como missionário 
multiplicador no estado de São 
Paulo. Peça ao Senhor que renove 
suas forças e lhe dê sabedoria nas 
decisões que são necessárias.

27 Oremos pelo Pr. Almir Gon-
çalves do Nascimento e por 

sua esposa Ormir Batista Gonçalves 
que estão desenvolvendo o traba-
lho de multiplicação dos projetos da 
JMN no estado do Espirito Santo.

28 Interceda pela vida da Mis-
sionária Ronilce Ribeiro Fer-

reira que tem o grande desafio de 
atuar como missionária multiplica-
dora no Sul do nosso Brasil. Ore 
para que o Senhor cuide da sua 
vida em todos os deslocamentos, 
renove suas forças e conceda as 
estratégias corretas para alcançar 
esta região.

29 Ore pela vida do Pr. Cirino 
Refosco que além de atuar 

como coordenador de plantação de 
igrejas tem a responsabilidade de 
atuar como missionário multiplica-
dor no Espirito Santo e Minas Gerais.

30 Clame ao Senhor para que 
todos os congressistas do 

Multiplique 2015 tenham o grande 
ardor em seu coração de criar e de-
senvolverem relacionamentos dis-
cipuladores. Ore para Deus mos-
trar a cada um consiga identificar 
as prioridades em suas agendas.

31 Ore para que através de pas-
tores e líderes que participa-

ram do Congresso Multiplique 2015, 
o Brasil seja impactado com a visão 
da Igreja Multiplicadora. Interceda 
para que relacionamentos discipu-
ladores se tornem uma prioridade 
na vida de cada batista brasileiro.
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