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INTRODUÇÃO
Alcançando o mundo com o Evangelho não é uma impossibilidade. Se assim fosse, Jesus nunca nos teria
dado a Grande Comissão. Mas precisa sim de compromisso com a tarefa. Liderar uma congregação de
maneira eficiente para que cada membro assuma a sua responsabilidade no suporte de missões não é
realmente difícil. No entanto requere consistência.
Através dos anos tenho observado que em cada igreja que se destaca em missões há cinco elementos que
parecem ser comuns a todas. Existem muitas coisas que ajudam a construir as missões mas talvez não
estejam ao alcance de cada igreja, então não são consideradas essenciais.
Estes cinco elementos não são próprios às igrejas grandes e não estão fora de alcance das igrejas
pequenas. Em outras palavras, com estes cinco passos, qualquer tamanho de igreja poder construir um
trabalho missionário bem sucedido.
Tendo isto em mente, eu preparei A Série de Planos, consistindo em cinco manuais que abordam os
cinco elementos essenciais para construir as missões. Estes volumes estão preparados para assistir o
pastor e o time de missões com informação passo a passo em cada uma destas áreas críticas.
Através dos anos temos dirigido workshops, seminários e congressos em muitos países. Torna-se óbvio
que não podemos usar cinco manuais como texto para estes eventos, daí nasceu o atual manual
O Checklist. Este manual é um resumo dos cinco manuais, possibilitando a distribuição nos workshops
Time de Conscientização de Missões (TCM) como texto das classes oferecidas. Os títulos dos capítulos
deste atual resumo são os temas dos cinco manuais. Você pode baixar cópias digitais destes manuais e as
apresentações de Powerpoint no: www.worldagfellowship.org/missions/ Para mais informações
concernentes a este ou outros materiais de missões pode contatar o autor no pebrannan@aol.com
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1º PASSO
CONSTRUINDO A LIDERANÇA DE MISSÕES
NA IGREJA LOCAL
PASTOR, VOCÊ É A CHAVE! O caminho que você escolher determinará para onde a congregação
vai. Será que o seu povo vai fazer parte dos “Crentes da Grande Commissão”? Tudo depende de você!
UM TIME DE MISSÕES LHE AJUDARÁ... a levar a sua congregação à obediência à ordem de
Cristo. “Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura”. Foi dito que “ nenhum córrego
corre mais alto do que a sua nascente” e é verdade que poucas congregações vão exceder o seu pastor em
profundidade espiritual.
PORQUÊ CHAMAR DE TIME?
 Porque a palavra comitê sugere pessoas sentadas à mesa falando, falando, falando...
 A palavra TIME sugere:
- Excitação e entusiasmo
- Cooperação e trabalhar juntos
- Ganhar e Atitude positiva
 É tudo o que missões é!
PORQUÊ TER UM TIME DE MISSÕES?
 Realizamos mais através de delegar.
 Mais pessoas se envolvem com o trabalho de Deus.
 A crítica é minimizada quando as pessoas se apropriam do trabalho.
 A diretoria da igreja não pode dedicar o tempo necessário às missões.
QUÃO GRANDE DEVE DE SER O TIME?
 Pode ser tão pequeno como de três até cinco membros.
 Para muitas igrejas, isto é um número ideal.
 Qualidade é preferida à quantidade.
 É mais fácil achar alguns membros qualificados mesmo na igreja pequena.
 A igreja maior vai precisar de um time com mais membros para as responsabilidades
extras.
 No entanto, vai ser mais difícil para todos os seus membros se reunirem ao mesmo
tempo.
QUALIFICAÇÕES PARA OS MEMBROS DO TIME INCLUEM:





Membro da igreja em comunhão, assíduo e dizímista
Disposto a dar 6-8 horas mensalmente
Não passar por cima dos jovens - eles irão liderar amanhã
Inclua aposentados – têm mais tempo livre
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CADA MEMBRO TEM QUE TER UM CORAÇÃO QUE BATE COM PAIXÃO PELAS
MISSÕES
 Será que amam os perdidos?
 Será que amam as missões e os missionários?
 Será que estão vibrando pelas missões?
É NECESSÁRIO UM ESPÍRITO COOPERADOR
 Têm que trabalhar como um time.
 Não tem espaço para uma pessoa com um espírito não cooperador.
 Unidade no time serve de exemplo para a congregação.
TÊM QUE SER GENEROSOS NAS SUAS DOAÇÕES MISSIONÁRIAS
 Têm que cumprir com os seus compromissos de oferta de fé mensais.
 Generosos noutros apelos de missões.
 Ninguém deve de tomar decisões a respeito de fundo missionário se não for um doador
generoso para missões!
COMO OS MEMBROS DEVEM DE SER ESCOLHIDOS?
 Pode ser por eleição
o Porém vira um concurso de popularidade.
o Isto pode resultar em eleger membros que pouco se importam com missões.
 Pode ser voluntário
o Podem ter entusiasmo no momento mas não têm compromisso.
o Pode resultar em membros que não têm as qualificações necessárias.
 Podem ser nomeados
o Esta é a melhor opção e oferece muitas vantagens.
o Permite escolher pessoas compromissadas com a obra missionária.
DURANTE A FORMAÇÃO DO TIME:
 O pastor pode nomear os membros.
 Estas nomeações podem ser aprovadas pela diretoria da igreja.
 È sugerido que mantenha o grupo pequeno enquanto está se formando.
 Membros adicionais podem ser acrescentados mais tarde conforme a necessidade.
UMA VEZ QUE O TIME FOI FORMADO:
 O time pode nomear futuros membros.
 Estas nomeações podem ser levadas ao pastor e diretoria da igreja para aprovação
final.
POR QUANTO TEMPO DEVE CADA MEMBRO SERVIR?
 1 ano é muito pouco.
 2 a 3 anos é mais adequado com a possibilidade de servir vários termos sucessivos.
 Nenhum membro deve de ser nomeado indefinidamente. Se um membro não trabalha
bem com o time e o seu termo não tem data limite não existe outra opção do que pedir
à pessoa para se demitir.
 Regras devem de ser estabelecidas para assegurar que os membros experientes sempre
tenham voto nas decisões.
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COMO UM TIME ELES DEVEM DE ADMINISTRAR TODOS OS FUNDOS DE MISSÕES
 Numa conta de banco local ou na conta de banco geral da igreja, uma contabilidade
separada dos fundos de missões deve de ser sempre mantida e estes fundos nunca
devem de ser emprestados ou misturados com outros fundos.
 Tomar decisões concernentes a compromissos mensais de suporte missionário.
 Responder a apelos financeiros urgentes de assistência única depois de inundações,
tremores de terra, etc.
 Vão responder a apelos de levantamento de fundos para projetos de edifícios, terreno,
etc.
 Vão se lembrar dos presentes de aniversário e Natal dos missionários sendo
suportados.
 Incluindo ofertas nas atividades de missões para os missionários e outros preletores e a
alocação de fundos para um congresso anual com suas atividades relacionadas.
 Vão indicar um tesoureiro de missões dentro do seu time para fazer os reembolsos
mensais dos fundos missionários.
O TIME SERVE COMO UMA CONEXÃO ENTRE OS MISSIONÁRIOS E A CONGREGAÇÃO
 Eles comunicarão com os missionários por e-mail, especialmente a respeito de pedidos
de oração.
 Vão criar um arquivo com todas as cartas recebidas e informação recebida.
 Vão compartilhar os pedidos de oração com a congregação.
O TIME MANTEM UM DISPLAY ATRATIVO DE MISSÕES
 Deve de ser localizado num lugar bem iluminado e de muito tráfego.
 Designe uma ou duas pessoas com aptidões artísticas para manter o display atualizado.
 Ponha no display lembranças trazidas pelos missionários ou de viagens no estrangeiro.
 Inclua um quadro com um boletim de missões.
 Ponha em display as fotografias dos missionários que a igreja suporta.
O TIME VAI ASSISTIR O PASTOR A PLANEJAR O CONGRESSO
 Estabelecer as datas.
 Planejar as atividades.
 Garantir o preletor.
 Nomear os comitês e sub-comitês.
 Planejar a publicidade.
 Providenciar as finanças para cobrir o custo do congresso.
 Lembre-se - Sempre em cooperação com o pastor!
O TIME VAI PLANEJAR UM DOMINGO MENSAL DE MISSÕES
 Eles farão uma apresentação de missões bem preparada “Janela sobre o mundo”,
mensalmente.
 O sucesso da oferta de “Compromisso de Fé” depende do trabalho e oração investidos
nesta apresentaço mensal.
 Esta “Janela sobre o Mundo” continuará a educar, motivar e inspirar a congregação
sobre missões durante o ano inteiro.
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QUAIS SÃO OS PRIMEIROS ALVOS DO TIME?
1. Crear uma visão mundial.
2. Promover uma oração de intercessão para as necessidades mundiais.
3. Organizar convenções de missões.
4. Participar nos domingos de missões mensais.
5. Planejar curtas viagens missionárias.
6. Ajudar a selecionar candidatos para um trabalho a curto prazo.
O OBJETIVO DO TIME É:
 Ser uma extensão do pastor promovendo a obra missionária em toda a congregação.
 Pôr-se à disposição de cada departamento da igreja provendo recursos e encorajando a
promover as missões em cada faixa etária.
NO ENTANTO O OBJETIVO PRIMORDIAL É DE FORNECER
OPORTUNIDADES ADEQUADAS PARA QUE CADA MEMBRO

OBEDEÇA À GRANDE COMISSÃO
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2º PASSO
CONSTRUINDO O SUPORTE PARA AS MISSÕES
por meio de UM CONGRESSO ANUAL DE MISSÕES
QUE BENEFÍCIO TRAZ À IGREJA UM CONGRESSO ANUAL DE MISSÕES?
1. É a maneira mais eficaz de abrir o leque do mundo para a sua congregação.
Isso equipa a Igreja para orar melhor, ofertar e ir.
2. Torna o seu povo mais consciente pelas almas – A pesquisa pessoal do autor
concluiu que as igrejas que realizam congressos experimentam um crescimento
de 67% a mais de conversões do que as que não fazem congressos.
3. O congresso pode trazer ao seu povo grande gozo e crentes gozosos se
relacionam melhor entre si.
4. Trabalhando juntos num congresso resultará numa melhor unidade porque as
pessoas trabalhando para um objetivo comum raramente brigam entre elas
mesmas.
5. As doações “Compromisso de Fé” geram mais dinheiro para as missões,
normalmente mais do dobro das ofertas anteriores levantadas, depois do
primeiro congresso.
6. Isto permitirá mais renda disponível no seu fundo geral, visto os seus encargos
missionários serem agora pagos pelas doações “Compromisso de Fé”.
7. As doações “Compromisso de Fé” liberam o princípio Divino de multiplicação,
de muitas vezes, acrecentando o fundo geral de entradas.
8. Um congresso anual dá oportunidade para obedecer à ordem de Cristo.
9. Um congresso anual põe você e a Igreja de acordo com o propósito de Deus o
qual é de redimir a humanidade.
O PAI não quer que nenhum se perca. (2 Pedro 3:9)
O FILHO veio buscar e salvar o que se havia perdido (Lc19:10)
O ESPÍRITO SANTO veio para convencer o mundo do pecado e atrair todo o
homem a Cristo (Jo 16:8)
MAS SERÁ QUE TRÊS OU QUATRO CULTOS MISSIONÁRIOS POR ANO NÃO REALIZAM
A MESMA COISA? NÃO. VEJA O PORQUÊ.
UM CULTO
Apresenta um culto
Envolve o missionário
Apresenta a chamada de uma pessoa
Resulta em doação emocional
Resulta numa oferta única
Assiste o orçamento mensal de um missionário
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UM CONGRESSO:
Apresenta uma estratégia
Envolve todo o mundo
Apresenta a chamada para todos
Resulta em doação pessoal constante
Resulta num compromisso de fé mensal
Suporta totalmente o orçamento de missões

ENTÃO O QUE É UM CONGRESSO DE MISSÕES?
 É um série De séries Dedicadas para Promover:
o Conscientização da necessidade espiritual no mundo inteiro.
o A responsabilidade individual dos crentes para alcançar os perdidos
com o Evangelho.
 Deve de ser informativo:
o Expondo a congregação ao trabalho das Missões Mundiais das
Assembléias de Deus.
 Deve de ser inspirador:
o Nossas emoções devem de ser tocadas antes que respondamos de bom
grado.
o Devemos de buscar a unção de Deus em cada plano e pessoa que
participa.
QUAIS SÃO OS ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA UM CONGRESSO COM SUCESSO?
1. Uma série de cultos, conduzidos pelo menos anualmente, que focam nas missões
2. Um preletor de missões
3. Um desafio “Compromisso de Fé” para cada crente
Nenhuma Série De Cultos Deve De Ser Considerada um Congresso de Missões A Não Ser Que
“Compromissos De Fé” Sejam Recebidos! A Grande Comissão Foi Dada A Cada Crente
E A Cada Um Deve De Lhe Ser Dada A Oportunidade De Se Envolver Pessoalmente.
QUANTO TEMPO DEVE DE DURAR O CONGRESSO?
 O congresso de fim de semana é o mais comum.
o Jantar-Palestra no sábado à noite
o Domingo de manhã (ou o culto que tiver mais assistência) – Compromisso de
Fé
o Domingo à noite – Compromisso Pessoal
 Um Congresso de oito dias é eficaz
o Dois domingos, meio da semana e um sábado - Jantar
o A melhor forma vai depender da sua agenda semanal de cultos
POUCO IMPORTA A FORMA QUE ESCOLHA:
 O pastor deve de pregar sobre missões no domingo anterior ao Congresso.
 É imperativo que a congregação veja e escute a paixão do pastor pelos perdidos.
 Distribuir o panfleto O que é um Compromisso de Fé? no final deste culto.
(Note: Veja a página 2 para informação sobre como obter uma cópia digital deste
panfleto.
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MARCAR UMA DATA
 Comece o seu congresso planejando pelo menos com seis meses de antecipação.
 Planeje o seu congresso a cada ano sempre no mesmo mês.
 Agende o seu congresso quando a maior parte do povo pode participar.
 Evite os fins de semana com feriados e datas em que as escolas ou comunidade
festejam todos os anos.
 Considere as condições meteorológicas, tempo de férias e outros compromissos
especiais de trabalho.
 Guarde a data livre de outras atividades concorrentes – Não planeje nenhuma atividade
da igreja durante a semana do congresso que venha concorrer ou distrair do focus de
missðes.
ESTABELECER UM ORÇAMENTO PARA O CONGRESSO QUE INCLUA:
 Despesas de Publicidade
 Decoração
 Jantar
 Despesas de Preletores
o Hotel e Comida
o Bilhetes ou Milhagem
o Honorários ou Ofertas Voluntárias
AGENDE OS SEUS PRELETORES
 Pode convidar:
o Missionários
o Líderes de Distrito
o Funcionários Administrativos de Missðes Locais e Mundiais
 Escolha um Preletor que:
o Apresente uma visão mundial de missðes em vez de um só país
o É capaz de apresentar o Plano de Compromisso de Fé e inspirar o seu povo a
agir
QUANTOS PRELETORES PRECISAMOS? ISSO DEPENDE:
 Do número de atividades planejadas
 Da disponibilidade de preletores qualificados
 Da quantidade de fundos disponíveis para cobrir as despesas dos preletores:
o Para missionários – Uma oferta voluntária generosa
o Equipe de Missðes Mundiais/ Nacionais – Despesas de Viagem e honorários.
o Hotel e Alimentação para todos os preletores
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USE O TIME DE MISSÕES
 Não tente fazer tudo sózinho
 Deixe o seu povo tomar posse
 Dê aos membros do seu time a oportunidade para sonhar sonhos altos afim de alcançar
o mundo perdido.
ENVOLVA TODO O MUNDO
 Desfile com crianças, jovens e adultos
 Jovens promovendo o congresso
 Música especial
 Jantares para todas as idades
 Estandes e displays
CRIE UM ALVO
 Pode criar uma percentagem de participação ou um alvo na moeda local
 Crie um alvo maior do que o ano passado e que requeira fé
 Apresente um alvo que encorage a congregação a atingir além do que foi feito até aqui
NÃO ESQUEÇA DE ENCOMENDAR OU PREPARAR OS MATERIAIS
 Permita tempo suficiente para encomendar as faixas, posters e outros materiais.
 Tenha a certeza que encomendou o video tema se disponível no escritório nacional.
 A brochura “ O que é um Compromisso de Fé”? deve de ser encomendada em
quantidade suficiente para dar uma cópia a cada família.
 Cartões de Compromisso de Fé são indispensáveis! Pode obter esses cópias digitais
para reprodução no www.worldagfellowship.org/missions/
PREPARE A CONGREGAÇÅO
 Comece a promover o congresso pelo menos dois meses antes
 Comece a ensinar sobre compromissos de fé
 Comparta o alvo de compromisso de fé
 Crie entusiasmo e anticipação

DOMINGO DE COMPROMISSO DE FÉ DEVE DE SER O MAIS IMPORTANTE
DIA DO ANO NAS ATIVIDADES DA IGREJA
PROMOVA ORAÇÃO
 Distribua uma lista de pedidos para o congresso e de missionários suportados pela
igreja.
 Dirija um culto de oração especial para orar pelo congresso e para interceder pelo
mundo perdido.
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CRIE ENTUSIASMO PARA O DOMINGO DE COMPROMISSO DE FÉ
 Providencie uma mesa com literatura sobre a Secretaria de Missões das Assembléias
de Deus.
 Apresente as missões em cada classe de Escola Dominical durante o dia.
 Decore o templo com bandeiras, posters e faixas.
PLANEJE O CULTO DE COMPROMISSO DE FÉ
 Faça o programa, música, etc. acerca das missões, elimine os anúncios desnecessários.
 Guarde apresentações de crianças, recepção de novos membros, etc. para outra
ocasião.
 Dê ao pregador pelo menos 45 minutos para pregar e levantar Compromissos de Fé.
 Prepare os diáconos e contadores para as suas tarefas.
PORQUÊ CALCULAR OS TOTAIS DOS COMPROMISSOS DE FÉ NO FINAL DO CULTO?
1. Anunciar o total do compromisso de fé durante o culto dá mais importância ao evento.
2. Cria um entusiasmo especial e anticipação.
3. Ler cada total do compromisso de fé em voz alta serve de modelo para outros
seguirem.
4. Produz mais dinheiro para as missões.
AVALIE A SUA BASE FINANCEIRA
 Revise os compromissos de fé recebidos.
 Calcule o montante de entradas sólidas para o próximo ano, depois subtraia os
encargos missionários atuais para determinar o valor da nova receita.
ESTABELEÇA O SEU ORÇAMENTO ANUAL DE MISSÕES
 Deixe uma margem de segurança assim como para os apelos urgentes
 Designe uma porção mensal num fundo para:
o Visita de preletores missionários
o Para o congresso do próximo ano
 Agora determine quais são os missionários que a igreja vai escolher para suportar
mensalmente.
AVALIE O CONGRESSO
 O que fizemos correto?
 O que fizemos errado?
 O que não fizemos mas deveríamos ter feito?
 O que poderíamos fazer melhor?
 Que datas vamos escolher para o congresso no próximo ano?
 Quem vamos convidar para preletores?
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3º PASSO
CONSTRUINDO AS MISSÕES MÊS A MÊS
Não é suficiente ter uma resposta da sua congregação coroada de êxito. O desafio de missões deve de ser
mantido fresco o ano inteiro. Vamos ver alguns passos que vão manter a sua congregação envolvida com
missões 52 semanas de cada ano.
Um culto mensal de missões no domingo é a pedra angular para construir a visão de missões quando
terminar o congresso. Há muitos outros elementos, porém não se pode construir as missões de maneira
eficaz sem o domingo de missões.
POR ISSO PLANEJE CUIDADOSAMENTE, SUCESSO NÃO ACONTECE POR ACASO
 Dê a este mês de missões um nome, como “Janela sobre o mundo”.
 Cada apresentação de domingo pode variar entre 3 a 10 minutos.
VAMOS VER ALGUMAS COISAS QUE PODE PLANEJAR PARA
O DOMINGO DE MISSÕES
USE VIDEOS E DVDS
 Muitos dos nossos missionários estão agora fazendo videos no campo. Tire vantagem
destes 3 a 5 minutos de olhada na vida deles e ministério. Eles realmente criam uma
“Janela no Mundo”.
 Procure nos sites que têm, dvds de qualidade como no www.agmd.org . Podem baixar
muitas coisas que abençoarão a sua congregação.
ORE PELOS PAÍSES DO MUNDO
 Existem sete áreas geográficas nas Missões Mundiais.
1. África
5. América Latina e Caribe
2. Ásia Pacífica
6. América do Norte
3. Europa
7. Norte da Ásia
4. Eurasia
 Comparta um pedido de oração de cada área e tenha oração global.
 Publique estes pedidos no boletim no domingo de missões.
USE BANDEIRAS PARA DAR ÊMFASE
 Compre ou faça uma bandeira para cada país aonde suporta um missionário.
 Mostre uma bandeira em cada domingo de missões.
 Mostre essa bandeira quando o missionário vem visitar num culto ou quando oração é
feita por esse país.
LIGUE PARA UM MISSIONÁRIO
 Ligue antes do domingo e agende uma ligação por telefone.
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Amplifique a conversa através do seu istema de som e entreviste a família missionária
durante o culto.
Faça a igreja orar pelos missionários enquanto estão em linha.

INCLUA MÚSICA E DRAMA
 Faça uma peça com o tema de missões.
 Apresente videos de pessoas com uma música de missões.
 Não esqueça a mímica.
 Quanto mais pessoas envolvidas, maior é o sucesso para criar uma paixão pelos
perdidos do mundo.
COMPARTA PARÁGRAFOS DAS CARTAS MISSIONÁRIAS
 Isso deve de ser feito de maneira limitada.
 Apenas quando o conteúdo é tão interessante ou tão urgente que não deve de ser
ignorado.
 Todas as cartas missionárias devem de ser colocadas no quadro de boletins “ Colheita
Mundial”.
DÊ OPORTUNIDADE PARA TESTEMUNHOS PESSOAIS
 Comparta o testemunho de um membro que experimentou uma benção Divina e
provisão resultando de um “Compromisso de Fé”.
 A congregação se identifica melhor com os que estão nos bancos da igreja do que no
púlpito.
 Outros serão inspirados.
MANTENHA A CONGREGAÇÃO INFORMADA SOBRE OS COMPROMISSOS DE FÉ
EFETUADOS NO PRIMEIRO DOMINGO DE CADA MÊS.
 Comparta palavras de incentivo de fé para encorajar o suporte contínuo das missões.
 Publique as doações para as missões no boletim da igreja. Lembre-se, isto é no sua
moeda local.
Total do Compromisso de Fé....$24.000
A pagar....$6.000
Recebidos até hoje....$6.500
Glória a Deus pela vitória!
Ou
Total do Compromisso de Fé....$24.000
A pagar....$6.000
Recebidos até hoje....$4.750
Ore! Ore! Ore!
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COMO VOCÊ SABE QUE TERÁ 12 “JANELAS SOBRE O MUNDO” POR ANO, PLANEJE
COM ANTECEDÊNCIA. A SUA AGENDA PODE PARECER COM ESTA:
 Janeiro - Projeto missionário pelos moços e moças
 Fevereiro – DVD ou video
 Março – Projeto missionário pelos Cavalheiros e Mulheres










Abril – Mini-convenção
Maio – Projeto missionário dos jovens
Junho – Testemunho pessoal de alguém cujo compromisso de fé foi suprido
Julho – Leia parágrafos das cartas missionárias
Agosto – DVD video
Setembro – Entrevista por telefone
Outubro – Congresso “ Domingo de Compromisso de Fé”
Novembro – Leia parágrafos de cartas missionárias
Dezembro – DVD

TORNE-SE CRIATIVO, PORÉM ASSEGURE-SE QUE PLANEJA COM ANTECEDÊNCIA!!!
EXISTEM MUITAS OUTRAS MANEIRAS DE MANTER
AS MISSÕES DURANTE O ANO.
COMO PASTOR, PREGUE SOBRE MISSÕES, EVANGELISMO PESSOAL OU O VALOR DE
UMA ALMA PELO MENOS UMA VEZ A CADA TRIMESTRE.
 A congregação precisa de escutar a sua paixão pelos perdidos.
 A sua maior liderança é dando exemplo.
PONHA UMA BOA VARIEDADE DE LIVROS SOBRE MISSÕES NA BIBLIOTECA DA
IGREJA
 Inclua biografias de grandes missionários do passado.
 Livros sobre princípios e métodos missionários devem de estar disponíveis.
 Inclua periódicos e revistas sobre missões.
FAÇA UM DISPLAY DE MISSÕES ATRAENTE
 Num lugar bem iluminado e onde passe muita gente
 Um quadro de avisos para boletins dos missionários e para outras notícias de última
hora, etc.
 Cerque –os com os certificados de suporte mensal para os missionários.
 Use um globo na parede de forma artística como peça central do display.
 Em baixo está listada a informação que lhe assistirá para ter uma escultura de parede
para o seu display de missões.
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Hemisférios de cobre #100269
www.cowboyindian.com
Preço: US$380

lobo de Parede do Novo Mundo Arte #38268
www.blair.com
Preço: US$99.99

PATROCINE UMA VIAGEM MISSIONÁRIA NO ESTRANGEIRO
 Se a sua igreja não pode fazê-lo sozinha, verifique com o seu departamento nacional
de missões sobre o que eles podem ter planejado.
 Isso transformará a atitude dos que vão.
 Eles irão por sua vez , influenciar muitos outros.
ENVOLVA-SE PESSOALMENTE COM ALGUNS MISSIONÁRIOS
 Desenvolva uma relacionamento pessoal.
 Dê um suporte mensal mais substancial para estes missionários.
 Considere dar alojamento e assistência escolar enquanto estão em casa para o seu
trajeto itinerante.
ADOTE UMA FAMÍLIA
 Isso pode ser feito por uma classe, um departamento ou por uma congregação.
 Lembre-se do dia de aniversário de cada membro da família e do Natal.
 Pesquise a nação onde ministra e torne-se um parceiro de oração.
CONHEÇA OS SEUS MISSIONÁRIOS
 Peça ao Escritório de Missões Mundiais das Assembléias de Deus para providenciar as
datas de aniversários e aniversários de casamento dos missionários e famílias que
suporta.
 Lembre-se dos missionários nos seus dias especiais e no época de Natal.
COPIE E CIRCULE AS CARTAS MISSIONÁRIAS NO MEIO DA CONGREGAÇÃO
 Isso ajudará os seus membros a se familiarizarem com a família missionária da sua
igreja.
 Vão aprender que missão não é acerca de um programa mas acerca de pessoas.
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RECONHEÇA DE MANEIRA ESPECIAL QUEM FAZ UM COMPROMISSO DE FÉ
 Depois do congresso faça um jantar de agradecimento para os “Parceiros de
Compromissos de Fé”.
 Trate-os de maneira especial.
 Dê um broche de lapela exclusivamente para os “Parceiros de Compromisso de Fé”.
ENCORAJE A ORAÇÃO PELAS MISSÕES
 Publique uma página mensal de oração pelas missões.
 Forme grupos de oração para cada área do mundo.
 Conduza períodos de intercessão frequentes de 5 a 10 minutos durante cultos normais.
AGENDE COM FREQUÊNCIA PRELETORES MISSIONÁRIOS
 Os missionários transmitem visão e fardo, qualidades necessárias à congregação local.
 Os missionários tornam possível a obediência da congregação à Grande Comissão.
ISTO SÃO BOAS IDÉIAS MAS COMO PODEREI TER TEMPO DE FAZER TUDO ISSO?
VOCÊ NÃO VAI TER!
LEMBRA-SE? POR ISSO É QUE PRECISA DE UM TIME DE MISSÕES PARA AJUDÁ-LO A
LEVAR A CARGA.
Enquanto é dia, devemos continuar fazendo o trabalho daqueleque me enviou. A noite está
chegando. E ninguém pode trabalhar à noite. Jo 9:4
SERÁ QUE NÃO É TEMPO QUE TERMINEMOS AS TAREFAS?

4º PASSO
CONSTRUINDO UM DEPT. DE MISSÕES EFICIENTE ATRAVÉS DA ORAÇÃO
A ORAÇÃO É A ARMA ESQUECIDA NAS MISSÕES
Pois as armas que usamos na nossa luta não são do mundo. Ao contrário, elas têm o poder de
Deus para destruir fortalezas. Com elas nós podemos destruir os argumentos falsos. 2 Co 10:4
PAULO SABIA QUE A ORAÇÃO É TRABALHO DURO
Orem em todas as ocasiões com a ajuda do Espírito*, com todo
o tipo de oração e súplica. Para que possam fazer isto, vocês devem estar sempre
vigiando com perseverança e orando por todo o povo de Deus.Ef 6:18
PAULO CONHECIA O VALOR DA ORAÇÃO
Orem também por mim, para que quando eu abrir a minha boca, uma mensagem
me seja dada. E assim, com coragem, eu anuncie a verdade que estava escondida,
que são as Boas Novas. Ef 6:19
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E TAMBÉM SABIA QUANTO PRECISAVA DAS ORAÇÕES DOS SEUS COLEGAS EM CASA
Ao mesmo tempo, orem também por nós. Orem para que Deus nos dê a oportunidade
de anunciar a sua mensagem*, a fim de falarmos da verdade a respeito de
Cristo que estava escondida. É por causa de anunciar esta mensagem que estou
preso. Co 4:3
A ORAÇÃO RESULTARÁ EM MAIS TRABALHADORES
 Que serão enviados sendo chamados por Deus.
 Que serão treinados na escola do Espírito Santo.
 Que serão enviados aos campos certos.
 Que serão sustentados quando são enviados.
A ORAÇÃO VAI SUPRIR AS FINANÇAS NECESSÁRIAS
 Deus pode alcançar os livros de cheques que não podemos.
 O Espírito Santo pode chamar milhares de crentes e abençoa-los sem medida, usando
as suas habilidades para conseguir os meios finançeiros para suportar o trabalho de
missões.
 Através da oração Deus pode chamar e chamará muitos para se tornarem Enviadores.
A ORAÇÃO VAI REMOVER AS DIFICULDADES
 Abrindo as nações fechadas para o Evangelho.
 Entrar nos escritórios dos reis e presidentes.
 Mudar o curso das guerras e revoltas.
 Proteger os missionários das enfermidades e perigo.
 Retirar a solidão e saudade do coração dos missionários.
A ORAÇÃO FAZ CAIR AS BARREIRAS
 Retirar o preconceito contra o evangelho e o missionário.
 Limpar a cegueira espiritual dos olhos de milhões.
 Trazer um despertamento espiritual que estremecerá nações inteiras.
A BATALHA SÓ SERÁ GANHA ATRAVÉS DA ORAÇÃO!
COMO PODEMOS ENCORAJAR A ORAÇÃO PELAS MISSÕES?
 Inclua as necessidades de oração das missões no boletim semanal ou publique uma
página mensal de oração pelas missões.
 Conduza frequentemente um período de oração intercessória de 5 a 10 minutos
durante um culto regular.
 Forme grupos de oração pelas missões para cada área do mundo.
 Distribua na congregação literatura especial que encoraje a orar pelas missões.
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COMO É QUE NOS PREPARAMOS PARA UMA ORAÇÃO MAIS EFICAZ?
 Conheça os missionários e ore por eles regularmente.
 Imprima os seus nomes no boletim ou leia-os no púlpito e ore por eles de maneira
rotativa.
 Ponha as suas fotos no projetor e projete-as antes do culto ou na hora de oração.
 Obtenha uma lista do seu Departamento Nacional de Missões Mundiais com datas de
aniversários, etc. de cada membro da família.
 Use os pedidos de oração mencionados nos boletins informativos e outras revistas do
Departamento Nacional de Missões Mundiais.
 Use livros que focam em missões assim como Operation World (Operação Mundo),
(Johnstone- Zondervan).
COMO PODEMOS ORAR DE MANEIRA MAIS EFICAZ?
 Seja específico – Nomeie o missionário, necessidade, país ou projeto.
 Peça a Deus para chamar mais obreiros para atenderem o Ide.
 Peça a Deus para chamar enviadores.
 Interceda por países aonde existem poucos ou nenhuns missionários presentes.
QUANDO ORAMOS PELOS MISSIONÁRIOS DEVERÍAMOS INCLUIR:
1. Unção, sabedoria e favor
2. Saúde, força e proteção
3. Suprimento financeiro
4. Educação dos filhos
5. Cuidado e mantimento quando membros da família estão separados
6. Bem-estar espiritual da família
7. Amarrar opressão demoníaca
8. O sucesso do ministério atribuído no campo
SEJA PERSISTENTE NAS SUAS ORAÇÕES E ALEGRE-SE PELA RESPOSTA
Dediquem-se à oração. Estejam sempre alerta ao orarem, com ações de graça.Cl 4:2
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5º PASSO
CONSTRUINDO A PARCERIA DE MISSÕES
ATRAVÉS DA VISITA MISSIONÁRIA
A BOA NOVA É...“Todo aquele que recorre ao Senhor será salvo”. Rm 10:13
O DILEMA É... E como ainda alguém pode ouvir falar dele se ninguém o proclamar? 15E como
alguém pode proclamá-lo se não for enviado? Rm 10:14
O PLANO DE DEUS NA PARCERIA
... como poderão escutar sobre Ele a não ser que alguém lhes fale?E como alguém poderá ir e lhes falar
a não ser que alguém o envie? Rm 10:14-15
DEUS CHAMA ALGUNS PARA SEREM “OS QUE VÃO”
 A outras culturas
 A outros idiomas
 A outros países
DEUS CHAMA O RESTO PARA SEREM “ ENVIADORES”
Através das suas fiéis orações
Através do seu compromisso de fé mensal

VOCÊ É CHAMADO PARA SER “O QUE VAI” OU “ENVIADOR”.
A OUTRA ÚNICA OPÇÃO É A DESOBEDIÊNCIA!
ISSO TORNA A VISITA DO MISSIONÁRIO EXTREMAMENTE CRÍTICA, VEJAMOS
ALGUMAS RAZÕES.
1. A Visita Missionária Torna Possível o Cumprimento Da Grande Comissão Sem Nunca
Sair De Casa!
- Isto pode ser feito através da oração e da oferta.
2. A Sua Visita Torna Possível Fazer Uma Parceria Com Os Missionários
- Jesus disse, “Quem recebe um profeta* pelo fato de ele ser profeta,
receberá a recompensa de profeta. Quem recebe a um homem justo pelo fato de
ele ser justo, receberá a recompensa de justo.”Mt 10:41
- Se você for tão fiel em ofertar como o missionário é em ir, você vai
receber o mesmo galardão.
3. A Sua Visita Ajuda a Congregação a Desenvolver uma Consciência Pelas Almas
- Jesus disse, “...Abram os olhos e olhem para os campos. Vejam que eles já estão
prontos para a colheita..”. Jo 4:35
- O missionário é o canal para o mundo perdido!
4. Os Nossos Missionários Informarão o Nosso Povo Sobre As Missões na Assembléia
de Deus.
- Há pessoas na sua congregação que vão ofertar para missões- EM ALGUM
LUGAR!
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- Muitas organizações dos paraecliásticas gastam 50% ou mais em despesas
operacionais.
5. Porque não dar oportunidade ao seu povo para investir nas missões da Assembléia de
Deus, aonde tem a reputação de manter um dos mais baixos percentuais de despesas
de alguma missão em operação no mundo hoje.
6. Visitas Frequentes de Missionários Ajudam a Manter o Compromisso de Fé a Um
Nível Alto Durante o Ano Inteiro.
- Sem motivação regular, falta o entusiasmo e muitas promessas feitas
durante o Congresso não são mantidas.
- As entradas das missões diminuem e a igreja acha difícil manter os
seus compromissos.
7. A Visita Missionária Dá Oportunidade para desenvolver Noutros a Chamada
Missionária.
- Quando perguntam aos missionários das Assembléias de Deus quais
são os principais fatores que influenciaram as suas chamadas, duas
influencias se sobressaíram:
o Devoções pessoais
o O missionário de outro missionário
TEMOS TUDO AO CONTRÁRIO! OS MISSIONÁRIOS NÃO DEVERÍAM PROCURAR
IGREJAS QUE OS SUPORTEM. PARA OBEDECER A CRISTO, ALCANÇAR OS PERDIDOS
E ABENÇOAR O NOSSO POVO, DEVERÍAMOS PROCURAR AGENDAR MISSIONÁRIOS!
ENTÃO, AGENDE PRELETORES MISSIONÁRIOS
 Menos de quatro visitas missionárias por ano não vai manter a concientização dos
homens perdidos.
 Com previsão, a maior parte das igrejas podem ter missionários ainda com mais
frequência.
SEJA CREATIVO NO AGENDAMENTO
 Se por alguma razão não puder dar ao missionário agendado um pleno atendimento:
- Não cancele, em vez disso...
- Entreviste o missionário ou dê-lhe 10 minutos para compartilhar o seu
fardo.
AGENDE MISSIONÁRIOS EM CADA TIPO DE CULTO SEMANAL
 Domingo de manhã, Domingo à tarde e culto no meio da semana
 Isso vai assegurar que todos os que se congregam na sua igreja vão receber uma
exposição sobre missões.
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QUANDO O MISSIONÁRIO LIGA...

•
•
•

Aceite a ligação ou se não estiver disponível,
Devolva a chamada o mais rápido possível
O missionário precisa de ouvir você mesmo se a resposta é “ NÃO”.

VOCÊ QUER QUE O CULTO MISSIONÁRIO SEJA UM SUCESSO?
COMUNICAÇÃO É A CHAVE
COMUNIQUE COM O MISSIONÁRIO ANTES DE CHEGAR
 Alguns pedidos especiais para o culto: pregação, entrevista, video, etc.
 Horário do culto e instruções de como chegar à igreja.
 Instruções de como chegar no hotel ou no seu alojamento.
DIGA AO MISSIONÁRIO:
 O tipo de participação que ele vai ter
 O tipo de culto, classe ou grupo no qual ele vai estar envolvido: Jovens, Crianças,
Escola Dominical, grupo de casa ou outros.
 O número de vezes que vão falar
 O tipo de vestimenta apropriado para esse culto
 Assegure-se de dar um outro número de telefone além do da igreja em caso de
urgência.
FAÇA ELE SE SENTIR EM CASA APÓS A SUA CHEGADA NA IGREJA
 Tenha alguém que cuide dos missionários e os guie ao gabinete pastoral para o seu
planejamento antes do culto.
 Dê aos missionários um bem-vindo real.
É NECESSÁRIO TER UMA REUNIÃO COM O MISSIONÁRIO ANTES DO CULTO
 Qual será a participação do missionário?
 Quanto tempo ele/ela terá?
 Quando terminará o culto?
 Terá alguma chamada ao altar?
DISCUTA SOBRE SUAS FINANÇAS
 Quanto ainda lhes falta em suporte mensal?
 Quanto dinheiro líquido eles precisam?
 Diga-lhes se você acha que a igreja vai poder mantê-los mensalmente, e se sim,
quanto?
 Se não agora, diga-lhes quando uma decisão poderá ser tomada.
 Diga-lhes quando a oferta será recebida.
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CONHEÇA OS MISSIONÁRIOS
 Pergunte sobre o país de sua chamada e o seu trabalho.
 Familiarize-se com os detalhes de sua família.
 Conheça suficientemente esta família para poder orar por ela.
 Lembre-se eles são seus parceiros.
DURANTE O CULTO, MANTENHA O FOCO NAS MISSÕES
 Introduza o missionário com conhecimento e entusiasmo.
 Passe o culto para ele conforme prometido.
 Quando possível, dê tempo para fazer um relato do campo e ministrar a palavra.
LEVANTE UMA OFERTA DEPOIS QUE O MISSIONÁRIO FALE
 Não limite a sua oferta a um montante pre-estabelecido de cheque honorário.
 Dê à sua congregação a oportunidade para responder com uma oferta generosa.
SE AS FINANÇAS FOREM UMA PREOCUPAÇÃO:
 Ponha de lado um montante pre-estabelecido a cada mês do fundo de oferta de
compromisso de fé para um fundo missionário de preletores.
 Estabeleça um montante mínimo, mas não um máximo na oferta para o preletor
missionário.
 Se a oferta recebida não atinge o mínimo, tire o que falta do fundo para preletores
missionários.
SEMPRE PERMITA TEMPO PARA ORAR!
 Parcerias Divinas se formam aqui.
 Compromissos são feitos.
 Todos deveriam se comprometer em orar e ofertar.
 Alguns se comprometerão em ir como missionários aonde Deus os guiar.
DEPOIS DO CULTO:
 Convide o missionário para uma refeição ou sobremesa e conheça-o melhor.
 Esteja pronto para dar ao missionário a oferta ou o cheque antes que parta. Eles
poderão precisar desses fundos para as despesas de viagem.
 Quando possível, dê ao missionário antes que parta, um formulário com o
compromisso mensal assinado por escrito. Isso tira uma grande preocupação e apressa
a sua partida para o campo.
Quando fizer a sua parte, aguarde as bençãos de deus nos cultos missionários! Porquê? Porque
você está tornando possível a sua congregação obedecer à ordem de cristo!
LEMBRE-SE ESTAMOS EM PARCERIA COM DEUS
Deus, pela sua misericórdia, nos deu este trabalho para fazer e, por isso, não desanimamos. 2 Co 4:1
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