
Campanha de Missões Estaduais 2020

eupro
clamo
.com

Revista do
Promotor



possíveis perdas e recuos.Tivemos a
alegria de aprovar o projeto de formação
de novos missionários, a Academia
Missionária.Neste projeto, vamos
fortalecer a ferramenta de plantação de
Igrejas por meio do #Missões40, mas
vamos capacitar 20 novos missionários
que estarão espalhados pelo estado com
um novo ânimo de trabalhar para o
Senhor. 
 
O início dos encontros está previsto
ainda para esse ano e com a bênção do
Senhor daremos forma àquilo que já está
esclarecido por nós como novo desafio.
Mas, apesar de nossos motivos de
alegrias, também temos nossas
preocupações. As quedas nas
participações financeiras de igrejas e
redução dos adotantes individuais da
obra missionária nos trazem um grande
sinal de alerta.
 
Tememos que por esse motivo
tenhamos a necessidade de reduzir o
quadro efetivo de missionários e
parcerias que nos possibilitam o avanço
mais acelerado da missão. Tememos
também, que tenhamos que reduzir
campos missionários por falta de
obreiros e seus respectivos sustentos.
 
Por isso, de maneira muito clara estamos
expondo aos irmãos nossas
preocupações. Pedimos  seu apoio e  o
de sua igreja  para que estejam
envolvidos conosco nesta missão e árduo
desafio.Nos últimos 5 anos, temos
conseguido investir mais de meio milhão
de reais, ano, só na obra missionária em
nosso estado. 
 
Esse investimento é dirigido para o
sustento de missionários, aluguéis de
casas missionárias, pontos de pregação
parceria de auxílio para des-

Queridos irmãos, graça e paz de nosso
Senhor Jesus. Estamos começando mais
uma campanha de missões estaduais e
nossos desafios a cada ano, só
aumentam. Já neste, o desafio nos
surpreende logo no início.Precisamos
nos readaptar, aprender uma nova
linguagem e nos lançar no universo
cooperativo e missionário das igrejas e
irmãos que compõem a denominação
Batista na Convenção Norte
Riograndense.
 
Tempos desafiadores, mas também,
tempos de oportunidades. Nesse novo
cenário, alguns sentirão faltas, outros se
surpreenderão.Estamos conectados
agora não só em um culto domingo a
noite, agora temos a possibilidade de
vivermos o dia a dia de cada pessoa e
suas lutas diárias. Aproximarmo-nos mais
da realidade doméstica por meio dos
recursos  tecnológicos e poder de
alguma forma inovadora, proclamar o
Salvador se tornou ainda mais possível.
O tempo é esse!
Quero compartilhar com vocês uma
palavra de fortalecimento e encora -
jamento à obra missionária, certo que, no
Senhor a sua graça é suficiente para nós.
Essa verdade se aplica a todos e a
qualquer realidade. Mas também me
sinto obrigado a trazê-los realidades que
fazem parte de nosso cenário
missionário. Isso envolve alegrias,
conquistas e avanços, como também,

PALAVRA DO
COORDENADOR

 



-locamento nos casos de bi
vocacionados, capacitações, materiais
evangelísticos e retiro dos missionários.
São tantas áreas movimentadas com
cada real investido em missões
estaduais.Contamos com os irmãos este
ano, (que será difícil para todos) para
que juntos, tenhamos uma tenhamos
uma tempestade menor a
passarmos.Por motivo de redução de
custos  e entender que nesse tempo de
campanha  possivelmente estaremos
com nossos templos fechados para
reuniões em grupos,resolvemos não
imprimir o material promocional como
antes, mas aumentar o número de
produções de vídeos e artes digitais para
uma mobilização mais contextualizada.
Em nosso site euproclamo.com
disponibilizaremos todo nosso material
para download (baixar) os arquivos.Estes
estarão facilmente acessíveis.
.Desafiamos também os amados para
além da oferta especial de missões, a
termos uma mobilização de adoção
missionária por meio do PAM (Programa
de Adoção Missionária).Pois,esse será o
grande desafio de 2020: Manter as
ofertas missionárias do dia especial e
voltar a crescer o número de adoções

missionárias por meio do PAM.
Entendemos que só assim
conseguiremos passar com menos
dificuldades. Desde já, louvamos a Deus
por cada igreja, Pastor, Missionário,
Promotor de missões e Missionário
mobilizador que se envolve nesta obra
conosco. Para nós, sempre é motivo de
alegria servir a Deus na companhia dos
irmãos. Nossa oração é para que Deus
use poderosamente cada um como
proclamador do salvador, canal de
bênção para o perdido e apoio para os
vocacionados, pois, estamos todos em
missão, a serviço do amor de Deus. Por  
 

 

Ofertas e Geração
de Boletos 

  

nos colocamos à disposição para
estarmos juntos com os irmãos nesse
tempo do "novo normal', para testemu - 
 - nhos missionários e  visitas (ainda que
virtuais) à sua igreja. Entendemos que
juntos somos mais fortes e alcançaremos
todos os alvos missionários para
2020.Nossos contatos estão à disposição
para o que for possível ajudarmos nessa
mobilização.Certamente, não faltarão
esforços de nossa parte para atender a
cada um que nos contactar.
Em Cristo,

Ramon Pinto.
Coord.de Missões da CBNR.

 

   

Central do PAM 
Promoção Missionária 

Coordenador de 
 Missões Estaduais  

Academia Miissionária 
e Material Infanttil

Miss.Udicleine Medeiros 
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(84) 9 9114.2539

Comunicação,
Site e Mídias

Miss. Gabriela Silva 
(84) 9 9839.0044

 Pr. Ramon Pinto
(84) 9 9856.1717

Diac. Moab Lima
(84) 9 9894.0000

Marcelo Rachidd
(84) 9 9952.7830







SERVIÇO
Ao pensarmos sobre o termo derivado do verbo "servir" precisamos nos

perguntar: Servir a quem? Obviamente responderemos no automático: "Servir a

Deus!". Mas essa possibilidade só nos  cabe, quando servimos ao próximo com o

amor que vem do alto. Então, nessa campanha queremos que você reflita que

amar a Deus implica em práticas para  além das atividades do templo e do

levantar de mãos.  Precisamos nos doar em um engajamento de entrega total 
àquele que tudo entregou por nós(Mc. 10.45).

AMOR DE DEUS 
A Bíblia nos diz que o amor de Deus está intimamente ligado à missões, aliás é

o que justifica qualquer atividade missional e missionária. Sendo assim, o seu

amor  é assunto  que não podemos deixar de fora da nossa campanha. Diz um

poeta, que Deus é  bom  e sabe (essencialmente) amar. Sabe amar o mundo,

sabe amar-nos individualmente estabelecendo propósitos específicos para

nossa história, apesar dos nossos pecados.

E N F A S E S  D A
C A M P A N H A

E u  p r o c l a m o  o  S a l v a d o r :  A
s e r v i ç o  d o  a m o r  d e  D e u s

No propósito específico da nossa história, Deus nos reveste de dons e

habilidades   natas para que possamos edificar a sua igreja e também ser luz 

no mundo de trevas.

Estar a serviço do amor de Deus implica usar  os dons e talentos como

ferramentas   exclusivas para sua glória, honrando o seu nome em tudo o que

somos e em tudo que fizermos. Estamos falando de vocação, mais uma ênfase

da campanha, que visa  divulgar nosso novo projeto: A  Academia Missionária.

Nossa proposta  é cuidar   de forma  mais aproximada dos missionários em

campo,   despertar o  senso de  vocação nas igrejas,principalmente dos jovens

que estão prestes a se ingressarem no âmbito   universitário e dar suporte aos

promotores de missões (nossos grandes parceiros de mobilização

missionária).Nossa meta é plantar 20 novas frentes missionárias.

VOCAÇÃO

"Pois nem o Filho do homem veio para servir,
mas para dar a sua vida e resgate de muitos."

(Mc.10.45)
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MÚSICA SUGESTIVA DE
MISSÕES 
 

Campanha 

O meu querer 
Paulo C. Baruk

C9           G6/B        Am7(11)  F6
Cada vez que eu abrir a minha boca

C9           G6/B       Am7(11)
Cada vez que eu olhar na direção de alguém

F6               E7         Am          Am/G  F#m7(b5)
 Cada vez que, passo a passo, eu chegar em algum lugar

                                                 C/G             F/G                 C                 F9
Seja a tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés

C9           G6/B         Am7(11)   F6
Cada vez que eu tocar num rosto em pranto

C9           G6/B         Am7(11)
Cada vez que eu fizer o que já não se faz

F6            E7          Am     Am/G    F#m7(b5)
Cada vez que, em silêncio, eu doar a outra  face

C/G        F/G           C         F9
Sejam tuas mãos, seja tua graça e o teu amor

 
 

C9         G/B      Am       F
Eu quero te servir, eu quero te obedecer

C9         G          C/E        F
Viver tua vontade, refletir tua verdade

C9            G/B      Am         F
Te honrar com minha vida, em tudo te adorar

C9       G      C/E     F
Mestre, amigo, amado Jesus

C9
Esse é o meu querer
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 Uma bela melodia unida a uma letra

confrontadora ou confortante é algo

poderoso na mão do Senhor. Assim

como eu foi impactado por uma

linda letra unida a uma linda

melodia, outras pessoas com certeza

podem ser tocadas pela ação de

Deus através dos músicos e das

músicas. Deixo aqui minha fala com

carinho, amados, valorizemos a

música na igreja, cuidem dos seus

músicos e das músicas, sem dúvidas

Deus usa grandemente essa

ferramenta para abençoar. Seja com

um confronto ou com um alento, a

música é algo que veio do alto, do

Pai das luzes e dos sons. Música é pra

sempre, mesmo depois de irmos ao

encontro com o Senhor e nosso

trabalho aqui findar, ainda

continuaremos a cantar, cantar para

Ele, assim como foi no início, será no

fim, pois o fim, é só o começo.... Não

entendeu?!?!??... Você vai entender....

sendo assim... cante! 

 

No meio do ano de 2004 eu entrei

em uma Igreja Batista e sentei nos

últimos bancos, lá me acomodei e

esperei o início do culto. Era um

domingo a noite, depois de um final

de uma semana de muitas

aventuras, eu estava a procura de

uma lugar onde eu pudesse ouvir

algo que preenchesse minha alma.

Pois bem, depois do momento

introdutório do culto, as músicas

começaram a ser entoadas, eu fui

capturado por uma linda melodia,

junto a boa música uma letra que

dizia como Deus é importante para

nós e não temos nada além de Jesus,

Ele é nossa satisfação. Eu pensei,

pronto, era isso que eu estava

precisando ouvir. Esse dia foi

inesquecível pra mim, o dia que

retomei meu relacionamento com

Deus e com a Sua igreja. A música

sem dúvida é uma ferramenta

poderosa de glorificação a Deus e de

reflexão para os que a ouvem.

A música na igreja sempre foi uma

peça importante para o trabalho,

costumo dizer que é fundamental.

No meu canto, eu canto!

 A SERVIÇO DO AMOR DE DEUS:
 

Música
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Lucas Hellen
Pastor da Igreja 
Batista  Jordão



Temos vivido dias em que cada vez

mais, vemos pessoas que vão em

busca de aplausos reconhecimentos,

posição e status, não importa como,

desde que estejam nos holofotes da

mídia e da sociedade. Vemos isso

também no nosso meio. Basta

observarmos o chamado movimento

Gospel,(onde cada vez mais

presenciamos cantores que deve-

riam ser adoradores) buscando re-

conhecimento de homens e

fama.Em nossas igrejas acontecem a

mesma coisa. Muitos estão em busca

de posição em alguns ministérios,

esquecendo–se de que, como

alguém disse: “Ministério é serviço  e 

não ser visto".Esquecemos do

propósito para o qual fomos

chamados por Cristo. Aliás, seu

chamado a nós, se dá não apenas por

palavras, mas também pelo seu

exemplo.Em mais uma de tantas

outras situações que seus discípulos

não o compreendiam,Jesus os

adverte: Pois nem o Filho do homem,
veio para ser servido mas para servir
e dar a sua vida em resgate de
muitos (Marcos 10.45).
Pois não só os irmãos Tiago e João,

como também  todos os demais

discípulos, não haviam compreendido

as palavras de Jesus quanto a quem

deveria ser o maior entre eles,(Marcos

9 .33–37), e isto porque provavelmente

desejavam sua mesma posição de ho-

 A SERVIÇO DO AMOR DE DEUS:
 

Devocional 

Uma questão de entrega total 
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honra”.Cristo em suas palavras,

ensina que quem quer ser o maior

ouo primeiro, será o último e servo

de todos(Mc.9.35b.).Jesus é o maior

exemplo de serviço e sacrifício.

Façamos um pequeno exercício

mental:Pense na nobreza de

Jesus.Como Rei,Ele estava assentado

em um trono de Glória, usando coroa

e ouvia louvores de anjos nos céus.

Pense nele agora como servo,

disposto a dar a sua vida em resgate

de muitos, vem a terra, colocam em

sua cabeça uma coroa de espinhos, é

pendurado numa cruz entre dois

criminosos e ouvia blasfêmias de

homens.Seguindo seu exemplo

somos desafiados a sairmos da nossa

zona de conforto, não que para Jesus 

 

fosse.Mas, porque ainda hoje, em

nosso meio existem aqueles que que

vivem vida em comunidade cristã

estagnados e confortavelmente

vivendo a vida do "Crente" ou do

Cristão “Três S”: Salvos, Sentados e
Satisfeitos.
Tenho dito, lendo a Parábola do

semeador, que Cristo espera de nós

que sejamos discípulos “Cinco S”: O
Semeador Saiu a Semear a Semente
no Solo.Aquele que entende o seu

verdadeiro chamado para proclamar

O Salvador é aquele que estará

disposto não só servir, mas também

de dar a sua vida integralmente a

serviço do Reino.

Que Deus nos abençoe!

Valmir Pereira S.Cruz
Pastor e Missionário em Acari
- Região do Seridó/ RN

Devocional 
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1.  Curso Proposto:
Curso de Formação Missionária
Batista.

 

2. Quantitativo de Vagas:
20 Vagas
 

3. Duração do Curso: 
02 Anos
 

4 . Proposta de Formação: 
Com o avanço da obra missionária no Rio Grande do Norte e o zelo em ter
missionários vocacionados à missão confiada, o curso será uma ferramenta na
capacitação teórica e prática de novos missionários que estarão sendo
enviados aos campos missionários com identidade Batista. Pessoas
deslumbradas por vidas para Cristo, fiéis à palavra de Deus e comprometidas
com a missão. Almejamos ao final do curso, formar homens e mulheres de
Deus no conhecimento bíblico e denominacional com a visão de Igreja
Multiplicadora, aptos a assumirem plantações e revitalizações de Igrejas.
 

5. Objetivos:
Objetivo Geral: Formar novos missionários a servirem junto com as Igrejas
Batistas no campo missionário do
Rio grande do Norte. Onde desenvolvam relevante ministério, estejam aptos
a se equipar e edificar novas igrejas Batistas em nosso Estado com a visão de
Igreja Multiplicadora.

Objetivos Específicos: a) Promover uma cosmovisão missionária bíblica, que
aqueça o coração do vocacionado a investir sua vida na missão do senhor. b)

Criar uma cultura missionária e fortalecer a identidade Batista no Rio Grande
do Norte. c) Contribuir com o avanço missionário por meio das Igrejas
Batistas na formação de seus missionários locais. d) Expandir o trabalho
missionário com alinhamento denominacional. e) Consolidar a cultura da
Cooperação que é uma marca dos Batistas Brasileiros. f) Renovar em funções
estratégicas o trabalho missionário para um melhor desempenho.

Academia Missionária
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 Proposta de Curso



g) Estimular uma nova geração de missionários Batistas. h) Atualizar os
missionários que fazem parte do quadro estadual.
 

6.Metodologia:
A Academia Missionária foi desenvolvida para atualizar e formar uma nova turma
de missionários no Estado.

Então, não será desenvolvida uma análise de desempenho acadêmico regular
como prioritário, mas será desenvolvida uma metodologia relacional e educa-

cional. Isso se dará por relacionamentos dos missionários em formação e os
facilitadores, que estarão ministrando as disciplinas, entre os missionários em
formação e os mentores, que será formado de pastores do Estado e de fora com
vivência em Igreja Multiplicadora e cuidado integral dos missionários, e por fim,

entre os missionários em formação e a liderança denominacional com um
alinhamento no perfil missionário do estado. Esse processo será abrangente a
cinco áreas, sendo elas: Teológica, Missionária, Gestão, Vocação e Identidade
Batista.

 

7.Processo Avaliativo:
Como teremos vagas limitadas,o processo avaliativo será realizado por um
conselho missionário. Tendo como critérios: a) testemunho da família. b)

testemunho da igreja local. c)testemunho pessoal. d) cadastro de perfil pessoal e
familiar. e) vocação. f) compromisso com a obra missionária. g)empreendimento
 de vida missionária.

 

8. Planejamento Geral do Projeto:
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Encontros Especiais de Capacitação (2)

Início

Academia Missionária

 

 
Atividades

Encontros Regulares

 

Revisões e Avaliações do Projeto (4)

Período de Execução

Fim

Outubro 2020

Outubro 2020

Novembro 2020

Junho 2021

Setembro 2022

Outubro 2021

Maio 2022

Junho 2022Imersão de Mentoria (2)



 

9.Material Didático: 
Todo material de capacitação na disciplina será confeccionado por voluntários

do campo, sendo formado em encontros planejado e elaborado de maneira

personificada para a academia. Cada disciplina passa por um processo de

criação em grupos de 3 a 5 pessoas, revisãode 1 ou 2 pessoas e apresentação pelo

facilitador em aula. 10.  Polos de encontros e frequência:

Nosso polo de encontro presencial será em Natal, com ajuntamento 3x ao ano.

As aulas serão mensais com estrutura EAD e exercícios regulares. Podendo sofrer

alteração com base na turma formada.

 

10.  Polos de encontros e frequência:
Nosso polo de encontro

presencial será em Natal, com ajuntamento 3x ao ano. As aulas serão mensais

com estrutura EAD e exercícios regulares. Podendo sofrer alteração com base na

turma formada.

 

 

Coordenadoria de Missões 
da Convenção Batista Norte 

Riograndense 

Academia Missionária
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30 Dias de
Oração 

Neste ano, teremos
devocionais em vídeo e
postagens diárias  nas

nossas redes sociais. Não
fique de fora! Mobilize

sua igreja para esse 
 tempo abençoador.

Quem está a serviço do
amor de Deus, levanta

um clamor pelo RN.

 



 

Somos abençoados por Deus ter nos

escolhido para proclamar o Salvador

nessa cidade  que já amamos tanto.

Somos uma congregação que está

sendo plantada com a visão de igreja

multiplicadora,e, portanto, os

trabalhos que estão sendo

desenvolvidos são os Pequenos
Grupos Multiplicadores (PGM´s).
E com as crianças não tem sido

diferente. Desenvolvemos o pequeno
grupo multiplicador infantil ( PGMI). 
No PGMI, compartilhamos a palavra

do Senhor de uma forma que seja de

fácil entendimento e de acordo com

as necessidades de cada criança.

Além de   cantar e orar, também

ensinamos a necessidade de cuidar e

amar ao próximo. 

Jamais abriremos mão de mostrar o

quanto amamos essas crianças e, em 

meio a  isso,  o que é mais gratificante

e percebermos que esse sentimento é

recíproco.

Estaremos sempre dispostos a dar o

amor e carinho necessário para

crescimento e amadurecimento

deles.

Mesmo sendo ainda   tão pequenos,

acreditamos que plantando o amor

em seus corações desde então, eles

crescerão nos dando a  possibilidade

de colhermos bons frutos. Isso é o que

nos enche de amor e esperança.

Quando nos aproximamos deles

automaticamente também nos

aproximamos de   suas famílias.

Em uma certa ocasião,  tivemos a

oportunidade de alguns  pais virem

conversar conosco, nos pedindo para

aconselhar seus filhos, pois sabiam

que eles nos ouviriam e poderiam   

 

QUEM VIVE A SERVIÇO DO
AMOR DE DEUS, AMA.

 

Notícias missionárias

Proclamando o Salvador às crianças de Felipe
Guerra
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mudar suas atitudes . Essa confiança

por parte dos pais em nós, muito nos

alegrou e   deixou evidenciado para

nós, que Deus está trabalhando   não

somente nos corações das crianças,, 

mas também  na vida de seus

pais.Então nós só temos  a agradecer

a Deus pelo reciprocidade     das

crianças. E esse fato especifico nos

leva a crer que estamos no lugar

certo: nesse ministério! 

 

 

Notícias missionárias

Edglei e Natália. 
Filhos : Davi e Débora. 

 

Sentimos um prazer enorme em

conversar, brincar, aconselhar, rir e até

aprendermos juntos.

São experiências maravilhosas que

jamais esqueceremos.

Costumamos dizer que não temos só

dois filhos, mas temos mais de 20 e o

nosso amor e carinho não está sendo

dividido, mas sim multiplicado.
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Família missionária em
Felipe Guerra .

Região do Oeste/ RN



 
Central do PAM
(84) 9839 - 0044

INCENTIVE AS CRIANÇAS DA SUA CASA E IGREJA.  

Ensinando  as
cr ianças  o  pr inc íp io

da  cooperação
como  um  meio  de
serv i r  na  missão de

Deus  e
pr inc ipalmente :  o
Deus da missão.

PAM
 KIDS
 

euproclamo.com

PROGRAMA DE ADOÇÃO MISSIONÁRIA 

Participe! 



COMO MOBILIZAR SUA IGREJA  EM
TEMPOS DE PANDEMIA

 

Mobilização Missionária

Sugestões práticas que te
auxiliarão no cumprimento

da missão.

 

Não há como negar: Estamos no

enfrentamento de  tempos difíceis e

portanto desafiadores. Dentro desse

cenário  caótico cabe-nos atentar

para o que realmente importa, ou

seja,pensarmos na melhor   maneira

de reagir diante das mudanças 

adversas, tornando-nos relevantes

com nossa linguagem para o

contexto.Essa questão está

intimamente ligada ao perfil do

mobilizador de missões. Já ouvimos

muito falar sobre a máxima de que

“toda crise é uma oportunidade”,

Então antes de mais nada,   nossa

primeira sugestão  é que você encare 

 

esse tempo, como oportunidade 

para cresce e, amadurecer ainda

mais   tornando-se uma ferramenta

em potencial à serviço do amor.Antes

de continuar com nossas sugestões

gostaríamos de levar você a refletir

sobre o sentido da mobilização. Por

muito tempo adotou-se   o termo

promotor para se referir à pessoa que

se responsabilizava em trazer

informações missionárias para a igreja

e lançar o desafio da contribuição

informando o tema, a divisa e o alvo

a ser alcançado.Entendemos que

essa é uma forma,   não errada, mas

um tanto ou quanto incompleta, se   
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Mobilização Missionária

pensarmos no sentido ministerial. Sim,

isso mesmo, essa função é um

ministério.
Pontanto, entende–se atualmente que

o termo mobilizador, é mais

abrangente.Mobilização é diferente de

promoção, e o ponto chave dessa

diferença é que, quem mobiliza está

focado em criar pontes de
relacionamentos. Mobilizar é antes

uma missão de levar a igreja a um

envolvimento com o Deus missionário

e seu reino.Então, por meio desse

senso de envolvimento podemos

seguir com nossas próximas

sugestões.

 

ORE MAIS
Parece  algo óbvio e realmente o é.

Mas de tão óbvio, pode ser também

deixado de lado. Muitas vezes nos 

preparamos com excelentes   e

variadas   técnicas e nos "esquecemos"

do principal: nos comunicarmos com
o Deus da missão e cultivarmos nosso

relacionamento com Ele por meio da

Bíblia e oração. Que esse não seja o

meu  e o teu caso. É pela oração que

também desenvolvemos a humildade

e  reconhecimento da soberania de

Deus em tudo o que fazemos.

 

SEJA AUTENTICO E
DÊ O EXEMPLO

É comum ouvirmos a frase de que o

melhor ensino é o exemplo. E isso é

um fato. Não fale sobre a necessidade

de ofertar se  você ainda não oferta.

Seja o primeiro a ofertar. Não importa

a quantia. Precisamos aprender que

oferta é tudo aquilo que é depositada

aos pés do Senhor. Se é para o Senhor

é, isso que importa.

 

ATUALIZE -SE
Não tenha medo de mudanças. Elas

são essencialmente necessárias para

obtenção de êxito, não só na

mobilização, mas na vida. Portanto

esteja disposto a aprender  coisas

novas .Esteja "antenado" sobre  o que

está acontecendo. Participe de

congressos, eventos missionários e de

virtuais da internet. Converse com

outros promotores também.Assim não

lhe faltarão criatividade e inovação.
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SEJA OTIMISTA E PERSEVERANTE
Muitas vezes a realidade não vai

condizer  com nossos sonhos e com

nossas expectativas de trabalho para a

comunidade cristã na qual estamos

inseridos.E nesses momentos

desafiadores (e que muitas vezes nos

causam desânimo), precisaremos

"refrescar a memória" com as

verdades do Evangelho e ajustarmos

nossa visão com a perspectiva de

Deus.Pois sabemos para quem
trabalhamos e o que estamos

buscando. Então por mais difícil que

pareça persevere.Siga adiante a

menos que Deus fale claramente que

é para  você parar e mudar de

ministério.

 

NÃO TRABALHE SOZINHO
Parece    mais uma sugestão óbvia,

mas ainda que seja, tem muito

"promotor" trabalhando sozinho. As

razões são variadas e até certo ponto

Mobilização Missionária

Gabriela Silva 
Missionária Mobilizadora 

da CBNR 
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compreensíveis, se partirmos do

ponto de   vista que na seara existem

poucos trabalhadores.(E, é por isso

também que precisamos orar...Mateus

9.35) A questão é que o trabalho

solitário gera desânimo e

consequentemente a estagnação.

Não fomos criados para assumir as

cargas sozinhos. Somos

estruturalmente limitados. Se você

está atuando sozinho comece a

pensar em quem poderia se envolver

em parceria com você. Acredite, Deus

sempre envia alguém.

 

OUSE  MAIS
Participar da missão de Deus implica

por vezes "correr riscos" Desenvolva

novos projetos e leve a igreja a se

envolver.Tenha coragem,  por que no

fundo o verdadeiro risco é o de 

 deixarmos   de nos envolvermos com

o que  Deus se envolve e com o que  

 ele realmente se importa.



 

Agradecemos a Deus pelo o que Ele

tem feito em menos de três anos nesse

projeto missionário: inauguração do

templo da Igreja, e principalmente a

multiplicação de discípulos que é a

razão da existência e plantação desta

Igreja.  Que o Senhor nosso Deus

continue multiplicando o número de

discípulos para que os bairros

Regomoleiro e Novo Santo Antônio no

município de São Gonçalo do Amarante

RN, conheçam a Cristo. Vamos

avançar!

 

 

 

 

SERVIR: 
O MAIOR ATO 

DE AMOR
 

Notícias missionárias

 
Uma palavra de gratidão

 
 

 Adílio Muniz Paiva
Pastor e Missionário em São Gonçalo
 do Amarante /RN 
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É muito gratificante poder contribuir

financeiramente com a obra missionária no Rio

Grande Norte. Sou adotante desde que começou o

PAM aqui e louvo a Deus pela oportunidade de

fazer minha doação mensal juntamente com

minha esposa. Além de ajudar financeiramente,

nossa maior alegria é visitar missionário no campo.

(Eli Licurgo - Igreja Batista Cidade Jardim,

Natal/RN.)

Desde criança comecei a aprender sobre missões.

Neste  envolvimento conheci o PAM e senti o desejo

de me comprometer contribuindo em cada Junta

(estadual, nacional e mundial). Assim o fiz. A

motivação que me levou a isto foi a gratidão por

tudo que Deus faz na minha  vida, a salvação e  o

reconhecimento do privilégio que é fazer parte da

obra de expansão do reino de Deus. (Charlene S. de

Menezes IB em Moreno, Caraúbas /RN)

Ser adotante em oração e com contribuição

financeira é muito gratificante.É sentir-se parte do

maior projeto que se pode participar nessa vida:

ganhar almas para Jesus.Não há nada melhor em

que possamos investir.Ser adotante é um ato de

descansar e confiar em Deus, é multiplicar, e enfim

amar. (Daniel Taj Hahid - IB Betel, Mossoró /RN)

MOBILIZADORES 
EM MISSÃO

 
 

 

Espaço do Adotante
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Com a graça de Deus temos servido

a comunidade de Riachuelo desde o

dia 01 de Janeiro, dia em que fomos

enviados pela Igreja Batista da

Esperança para iniciar o processo de

plantação da primeira igreja Batista

no município. Inicialmente, temos

nos inserido na comunidade,

fazendo visitas, jogando bola com o

pessoal e realizando um pequeno

grupo aos sábados, na expectativa de

que Deus o multiplique e alcance

outros com o Evangelho.

Além disso, tivemos o cuidado de nos

atentar às datas comemorativas do

calendário anual, como o dia da

mulher, que fizemos um evento que

teve como tema: "Em busca da verda

U

QUEM VIVE A SERVIÇO DO
 AMOR DE DEUS

 

Notícias missionárias

Proclama o Salvador através da
profissão e das habilidades natas

- deira beleza". Nele, contamos com

o apoio da Igreja Batista da

Esperança (Igreja mãe) e com a

missão Nativa de João Câmara.

Em todas essas atividades,

pudemos perceber o quanto nossas

profissões e talentos são

ferramentas usadas por Deus para

servir às pessoas. 

Thalita, minha esposa,  é pedagoga.

Sua formação é uma ferramenta útil

no nosso ministério sobretudo   no

planejamento das ações, com as

metodologias de aprendizagem

que abarcam cada faixa etária,

desde à infância até fase adulta. Um

exemplo prático, é que

acompanhamos uma criança auti - 
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-sta e uma hiperativa e, nesse

contexto, o conhecimento profissional

de Thalita é uma ferramenta

indispensável na proclamação do

Evangelho pois conseguimos 

comunicar com as crianças de uma

forma mais direta. 

Quanto a mim, ainda não possuo

formação profissional, mas Deus me

agraciou com habilidades musicais,

esportivas e de ensino que têm aberto

leques de possibilidades de nossa

atuação na comunidade. 

Assim, juntamos todas essas aptidões

e servimos a comunidade para glória

de Deus.

É   privilégio indescritível,   para nós

participar do plano redentor de Deus

para a humanidade através do

cumprimento da grande comissão

(Mt 28:19-20). E esse serviço prestado a

obra de Deus é tão somente uma

resposta dada a vida e pessoa de

Jesus Cristo, pois ele, mesmo sendo

Deus, se humilhou a posição de servo

para nos dar uma vida abundante e

eterna com ele.

Esse é o gatilho motivacional para

servimos ao nosso Deus: a boa notícia

de que pecadores poderiam ser

perdoados e ter comunhão

novamente com Ele.

 A proclamação do Evangelho é uma

responsabilidade unânime a todos os

crentes. Proclamar o Salvador é uma

resposta ao seu amor por nós. Não

importa onde você esteja atuando, se

em uma plantação de igreja como

nós, se no seu trabalho corriqueiro, se

no pastoreio de uma rebanho.

     Utilize sua profissão e seus talentos

em prol do serviço do

amor de Deus, pois "Bem como o

Filho do Homem não veio para ser

servido, mas para servir e para dar a

sua vida em resgate de muitos (Mt

20:28)", que assim sejamos nós.

 

Notícias missionárias

Messias e Thalita Targino
Missionários em Riachuelo.

Região Oeste / RN.
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