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É uma grande alegria estarmos juntos em mais uma campanha missionária! Um período 
tão especial do ano, que deve ser vivido por toda igreja com total entrega e paixão. Para 
isso, ao nos prepararmos para mais uma Campanha de Missões Nacionais, precisamos 
entender que existem alguns aspectos fundamentais para o avanço da obra missionária 
que são responsabilidades de todos nós, cristãos. 
O primeiro deles é a necessidade de transmitir às novas gerações a visão, os valores e os 
princípios missionários. A perspectiva bíblica de missões precisa ser disseminada entre 
os mais novos para garantir que todo este movimento não morra daqui a alguns anos.
Outro aspecto que precisa receber grande atenção em uma campanha missionária é o 
despertamento de vocacionados para o campo missionário. Precisamos estar sensíveis 
àqueles que têm interesse de dedicar mais de suas vidas nesta obra e é nosso papel 
incentivá-los a seguir em frente e a viver uma experiência radical pelo Brasil.
O terceiro aspecto que podemos citar é a mobilização do povo de Deus para orar, interceder 
e clamar ao Senhor, especialmente por mais trabalhadores para a seara e pela oferta para 
o sustento dos missionários. Sem o poder de Deus, nada do que façamos surtirá efeito. 
Esses aspectos precisam estar claros e refletir em toda a vida da Igreja. A mobilização 
missionária é algo tão vibrante que deve movimentar todos os ministérios e depar-
tamentos da igreja e impactar desde as crianças até os mais idosos, passando pelos 
jovens, casais e famílias. 
Entendendo a nossa responsabilidade nesta engrenagem missionária, o tema deste ano 
vai muito além de um tema para campanha. É uma afirmação da nossa fé, a base da vida 
cristã. Só Jesus Cristo salva. Em nenhum outro há salvação. O Filho de Deus é a nossa 
única esperança. Só o Salvador deu a vida por nós na cruz do Calvário. Foi Ele quem se 
doou na cruz e essa mensagem precisa chegar para aquelas pessoas que estão no interior 
da Amazônia, no Sertão do Brasil, no Centro-Oeste, no Pantanal, no interior do Paraná, 
nas ruas das cracolândias, nos presídios, ou seja, precisa chegar a todos e essa é nossa 
missão: levar a mensagem do evangelho com amor a todas as pessoas em todos os lugares.
Meu desafio para você, pastor, líder, promotor de missões, é a 
criação de um plano de campanha para a sua igreja, que envolva 
todos, não só para levantar recursos, mas principalmente para viver 
missões intensamente. Orem, ofertem, participem das ações 
evangelísticas, façam uma viagem missionária, vivam missões!
A obra tem avançado e nós vamos continuar avançando juntos! 
Deus seja louvado!

Fernando Brandão
Diretor Executivo de Missões Nacionais

Vamos vivermissões!
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Todos nós estávamos mortos em nossos 
delitos e pecados, e fomos vivificados por 
meio de Cristo (Efésios 2.1). Ao nascer de 
novo, todos recebemos a missão deixada 
por Jesus em Mateus 28.19: “Portanto ide, 
fazei discípulos de todas as nações...”. A 
responsabilidade de levar a mensagem de 
salvação é de todos nós!

Em Atos 1.8, Jesus disse que receberíamos 
todo o poder ao descer sobre nós o Espírito 
Santo, para que pudéssemos testemunhar 
tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia 
e Samaria, e até os confins da terra. Todo 
nascido de novo recebe este poder para tes-
temunhar em sua Jerusalém!

A obra missionária é simultânea, pois en-
quanto nós testemunhamos onde esta-
mos, missionários estão espalhados pelo 
Brasil e mundo, testemunhando por onde 
não podemos ir! Estamos todos com as 
mãos na mesma corda, todos trabalhando 
na missão mais sublime e importante de 
toda a história da humanidade, a missão 
de Deus: buscar e salvar o homem perdido. 
Fazemos isso anunciando que Só Jesus 
Cristo Salva, pois Ele é o caminho, a ver-
dade e a vida!

Mas, de quem é a responsabilidade de sus-
tentar os que se dedicam integralmente 
como missionários?

Rapidamente, pensamos que essa é a mis-
são da igreja local. Sim, é verdade, mas 
ofertar é para pessoas espirituais, pois 
quem compreende que o sustento vem 
do Senhor, sente o desejo de ofertar e o 
faz com alegria. Isso não tem a ver com o 
quanto temos, mas com o quanto amamos 

a Deus e a sua missão. Ofertar é um ato 
de fé. 

Quando penso na viúva pobre, me emocio-
no, pois ali não estava uma grande oferta 
financeira, mas estava alguém que, vo-
luntariamente, dava tudo o que tinha por 
amor. Aprendemos duas coisas com esse 
texto. A primeira é que Deus não olha o 
que damos, mas o que guardamos! Não é 
a porção, mas a proporção! O que chamou 
a atenção de Jesus foi o fato dela não guar-
dar nada para si. A segunda é que Jesus 
continua olhando para nós quando ofer-
tamos. Ele sabe exatamente quem somos, 
o que damos e o que guardamos.

Por isso, a missão de sustentar os missio-
nários também é de todos! Você sabia que 
os missionários também sustentam ou-
tros missionários? Sim, porque eles sabem 
que o sustento vem do Senhor e sentem 
profunda alegria em contribuir para que 
o Evangelho chegue aonde eles não po-
dem ir. A missão é de todos! Você sabia 
que nos campos missionários também são 
feitas campanhas missionárias? Sim, pois 
a missão de sustentar a obra missionária 
é de todos, aqui e lá!

Da mesma forma, todos somos intercesso-
res! Devemos orar uns pelos outros, aqui 
e lá! Quando oro, reconheço o poder da 
oração no cumprimento da missão! 

Estamos todos segurando a mesma cor-
da, cada um servindo onde está, orando, 
testemunhando e ofertando! E você, está 
segurando esta corda?

Silvana S. P. Martines
Coordenadora da Mobilização Voluntária

Todos com as mãos na corda!



6 | Revista da Campanha 2022

Estamos animados para mais uma Campanha Missionária e contamos com você para anun-
ciarmos juntos que “Só Jesus Cristo Salva”! Você e sua igreja são responsáveis pelo avanço de 
missões na sua comunidade e também em locais distantes pelo Brasil e, por isso, mais uma 
vez, todo este material deve ser usado para glória de Deus.

Material Impresso
Esteja atento à chegada do material e verifique-o quando ele chegar à sua igreja!

C   Revista da Campanha 2022
Uma unidade desta revista que você está lendo foi 
enviada para cada igreja. Porém, você encontra 
em nosso site uma versão estendida desta publi-
cação, para fazer download e usar como quiser. 
Nessa versão digital, você terá acesso a conteú-
dos extras, tanto para o Promotor, quanto para o 
Pastor e demais membros da sua congregação.

  Pôsteres
Este ano, oferecemos oito cartazes com uma pro-
posta diferente. Você poderá espalhar as versões 
oficial e infantil nas dependências da igreja, a fim 
de chamar a atenção para o período de Campa-
nha de Missões Nacionais, e ainda montar um 
grande mural com as quatro partes do cartaz ofi-
cial. Além disso, propagandas do Programa Radi-
cal Brasil e Rede 3.16 também acompanham o kit.

Monte o mosaico e tenha um grande cartaz!

Recursos Digitais On-line
Todo nosso conteúdo está no site da Campanha e, por isso, além do material impresso, pre-
paramos revistas digitais, em PDF, com todos os recursos necessários para a realização da 
Campanha. No site www.missoesnacionais.org.br/campanha2022, você também pode acessar 
os materiais que deseja, individualmente.

C   Revista da Campanha Estendida
Nesta versão digital on-line, você terá acesso 
a um material completo, elaborado especial-
mente para nossos promotores, pastores, 
músicos e líderes de Pequeno Grupo Multi-

plicador, com recursos importantes para a 
preparação e realização da Campanha 2022, 
como: dicas de momentos missionários, es-
boço de sermão, ordens de culto, partituras 
das músicas, roteiros de PGM e muito mais.

Material  da Campanha 2022

http://www.missoesnacionais.org.br/campanha2022
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C   Revista Infantil
Conteúdo especialmente preparado para ensi-
nar as crianças a amarem missões. O material, 
mais uma vez, está dividido por faixas etárias 
e conta com sugestões de cultos, roteiros de 
PGMI, encontros da família, além de desafios 
e muitas atividades.

C   Revista Gratidão
Essa revista contém o registro público das 
ofertas missionárias enviadas pelas conven-
ções e igrejas batistas brasileiras na Campanha 
em 2021, e também do PAM Brasil.

  Ordens de Culto
Preparados pela equipe do projeto Sons da 
Missão, cada uma das seis sugestões de culto 
tem uma proposta diferente e trará sugestões 
de leitura bíblica, cantos congregacionais, hi-
nos e muito mais. Para facilitar, compartilhe 
esta parte da revista ou o endereço do site com 
o Ministro de Música ou com o responsável por 
organizar os cultos em sua igreja.

  Roteiros de PGMs
O material preparado pelo missionário Pr. 
Marcelo Farias servirá para que os Pequenos 
Grupos Multiplicadores estejam conectados 
com o movimento missionário da igreja. Com-
partilhe esta parte da revista ou o endereço do 
site com os líderes de PGM e aproveite para 
lembrá-los de que cada grupo também pode 
ser um parceiro de Missões.

  Banco de Ideias para o Promotor
Além das ideias criativas de igrejas, por todo o 
Brasil, que você vai ver nesta revista, você terá 
acesso a diversas sugestões para momentos 
missionários, apoteoses de abertura e encerra-

mento, e muitas outras atividades para realizar 
durante a campanha, de forma presencial ou 
on-line.
O material foi desenvolvido pela irmã Débo-
ra Pinheiro Rodrigues Campos, com a cola-
boração de Silvana S. P. Martines e Olga Co-
lomietz dos Santos Pereira, para ajudar a sua 
igreja a fazer uma Campanha dinâmica e 
relevante.

Esboço de Sermão e Comen-
tário Exegético

Desta vez, contamos com a colaboração do 
Pr. João Emílio Cutis, pastor presidente da 
Primeira Igreja Batista de Irajá (RJ) e profes-
sor da FABAT | Seminário do Sul. Esse ma-
terial pode servir de inspiração para outros 
pregadores que abordarão o tema da Cam-
panha 2022.

  Artigos Inspirativos
Disponibilizamos textos com base na temática 
abordada na Campanha deste ano e, ainda, 
sobre outros temas, como missões, mobili-
zação e voluntariado. Esse conteúdo pode ser 
usado nos boletins e serve como inspiração 
para que a igreja compreenda a proposta e 
entre no clima da Campanha de Missões Na-
cionais.

  Vídeos
Esse material é mais um suporte para que 
você e sua igreja tenham informações sobre 
as ênfases, projetos abordados e histórias 
contadas na Campanha 2022. Além dos clipes 
e vídeos com as temáticas do ano, contamos 
também testemunhos de missionários de 
todo o Brasil. Exiba os vídeos nas programa-
ções de sua igreja e repasse-os para os líderes 
de PGMs.

Material  da Campanha 2022
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Dicas de Material de Apoio
Redes Sociais de Missões 
Nacionais

Você acompanha Missões Nacionais nas redes 
sociais? Atualmente, estamos no Facebook, 
Instagram, Twitter, Youtube, WhatsApp, Tele-
gram e TikTok. Além de notícias dos campos 
missionários e vídeos, nessas redes você vai 
encontrar diversos recursos especiais como 
a moldura para personalizar sua foto com o 
tema da Campanha de 2022.
Curta e compartilhe as publicações com seus 
amigos, e seja um propagador do que Deus 
está fazendo em nosso País!

  Canais de Relacionamento

Tem dúvidas a esclarecer ou sugestões para 
a equipe de Missões Nacionais? Entre em 
contato conosco através de nossos canais de 
relacionamento
E-mail: falecom@missoesnacionais.org
Rio de Janeiro: (21) 2107-1818
Outras Capitais e Regiões Metropolitanas: 
4007-1075
Demais localidades: 0800-707-1818
WhatsApp: (21) 99287-7515

  Blog do Promotor

A fim de estreitar os laços entre Missões Na-
cionais e os promotores, nesse espaço você 
encontra informações e desafios para aplicar 
no trabalho em sua igreja. Nele você também 
tem acesso a devocionais e dicas de mobili-
zação sempre atualizadas, que o ajudarão a 
atuar durante todo o ano.

  Rede 3.16
Na Rede 3.16, você encontra conteúdos de 
qualidade 24 horas por dia, fica informado so-
bre o que tem acontecido na obra missionária 
pelo Brasil e ainda tem acesso a um conteúdo 
para evangelização.
Se você ainda não tem o aplicativo em seu ce-
lular, basta acessar a loja de aplicativos de seu 
dispositivo e buscar por “Rede 3.16”. Depois 
de baixar, é só começar a ouvir.

  O Jornal Batista
Toda semana, na página 7, você terá acesso a 
matérias sobre diversos campos missionários. 
Você pode e deve aproveitar esse conteúdo 
como informações a serem divulgadas na sua 
igreja, principalmente no período da Cam-
panha.

  Publicações UFMBB
Parceira de Missões Nacionais, a UFMBB apre-
senta, na edição do 3º trimestre da revista 
Visão Missionária, o programa da Semana de 
Oração em prol de Missões Nacionais. Além 
disso, em suas outras publicações, também é 
possível encontrar estudos e matérias relacio-
nadas à temática.

WhatsApp e Telegram da 
Comunicação

Tenha acesso, em primeira mão, às notícias, 
programações, pedidos de oração e vídeos da 
obra missionária pelo Brasil.
Para se cadastrar, envie seu nome comple-
to e o de sua igreja para este WhatsApp: (21) 
99284-6183. Se preferir, também temos um 
grupo exclusivo no Telegram! Acesse já: t.me/
noticiasmissionariasJMN

mailto:falecom%40missoesnacionais.org?subject=
https://t.me/noticiasmissionariasJMN
https://t.me/noticiasmissionariasJMN
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Leve um missionário à sua igreja de forma presencial ou on-line! Entre em 
contato com nossa Central de Relacionamento na Sede, e agende a parti-
cipação de um obreiro na programação de sua igreja. Através dos demais 
canais, você ainda pode esclarecer suas dúvidas sobre a Campanha 2022. 

Acre – Dirceu Bonomo (68 98425-1931 | dirceu.severino@missoesnacionais.org.br)
Amapá / Amazonas / Roraima / Rondônia – André Matheus (92 99399-0475 | andre.
matheus@missoesnacionais.org.br)
Tocantins – Paulo Sales (61 98181-6229 | paulo.silva@missoesnacionais.org.br)

Maranhão / Piauí – Raimundo Rodrigues (21 96801-1748 | raimundo.filho@missoesna-
cionais.org.br)
Ceará / Rio Grande do Norte / Paraíba / Pernambuco / Alagoas – Jamerson Silva (81 99841-3002 |  
jamerson@missoesnacionais.org.br)
Bahia – Aurélio Márcio (73 98849-8003 | aurelio.souza@missoesnacionais.org.br)
Sergipe – Lizete Perrucci (31 99916-1614 | lizete@missoesnacionais.org.br)

Espírito Santo – Valdice Decoté (27 99610-6480 | valdice.decote@missoesnacionais.org.br)
Minas Gerais – Otílio Castro (31 9234-9999 | otilio.castro@missoesnacionais.org.br)
São Paulo – Milton Monte (21 99155-8692 | milton.monte@missoesnacionais.org.br)
Rio de Janeiro – Exequias Cerqueira (21 97940-7888 | regionalrio@missoesnacionais.org.br)

Rio Grande do Sul / Santa Catarina / Paraná – Walter Azevedo (21 96801-7838 | walter.
azevedo@missoesnacionais.org.br)

Goiás / Distrito Federal / Mato Grosso / Mato Grosso do Sul  
Paulo Sales (61 98181-6229 | paulo.silva@missoesnacionais.org.br)

Norte

Nordeste

Sudeste

Sul

Centro-Oeste

Canais de Relacionamento com a Sede
E-mail: falecom@missoesnacionais.org
Rio de Janeiro: (21) 2107-1818
Outras Capitais e Regiões Metropolitanas: 4007-1075 | Demais localidades: 0800-707-1818
WhatsApp Central de Atendimento: (21) 99287-7515

Conte conosco!

mailto:dirceu.severino%40missoesnacionais.org.br?subject=
mailto:andre.matheus%40missoesnacionais.org.br?subject=
mailto:andre.matheus%40missoesnacionais.org.br?subject=
mailto:paulo.silva%40missoesnacionais.org.br?subject=
mailto:raimundo.filho%40missoesnacionais.org.br?subject=
mailto:raimundo.filho%40missoesnacionais.org.br?subject=
mailto:jamerson%40missoesnacionais.org.br?subject=
mailto:aurelio.souza%40missoesnacionais.org.br?subject=
mailto:lizete%40missoesnacionais.org.br?subject=
mailto:valdice.decote%40missoesnacionais.org.br?subject=
mailto:otilio.castro%40missoesnacionais.org.br?subject=
mailto:milton.monte%40missoesnacionais.org.br?subject=
mailto:regionalrio%40missoesnacionais.org.br?subject=
mailto:walter.azevedo%40missoesnacionais.org.br?subject=
mailto:walter.azevedo%40missoesnacionais.org.br?subject=
mailto:paulo.silva%40missoesnacionais.org.br?subject=
mailto:falecom%40missoesnacionais.org?subject=
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Região Nordeste 
A Campanha Jesus Cristo é a única Esperança na Primeira Igreja 
Batista de Itabaianinha (SE) foi maravilhosa. Tivemos um grande 
envolvimento de oração, preparamos um planejamento desa-
fiador com várias atividades e participamos da evangelização 
da região com os exemplares do Evangelho de João. Foi bênção! 

Tivemos um Culto Missionário Infantil e foi linda a participa-
ção das crianças e dos adolescentes. Três meninas juniores 
entregaram suas vidas a Jesus e estão no discipulado, cantam 

no Coro Juvenil, participam da Escola Bíblica Dominical e vão ser batizadas. Tudo isso 
fruto da Campanha em 2021!

Nossa Igreja foi muito abençoada com esta campanha e como resultado houve mais 
comunhão, mais orações, mais exercício da fé, mais amor às pessoas, mais alegria e 
nosso alvo ultrapassado em 460,41%, com relação ao ano anterior. 

Lizete Perruci
Missionária na PIB de Itabaianinha

Região Norte
Na Igreja Batista Semente em Santarém (PA), já há alguns anos, 
temos incentivado que os irmãos ofertem o primeiro de tudo 
àquilo que Deus os concede como provisão e fidelidade. Esta 
estratégia tem contribuído para que muitos irmãos, que antes 
não tinham o hábito de ofertar, agora produzam, colham e 
entreguem suas primicias com alegria e gratidão, abençoando 
a obra missionária.

Outras estratégias são o alvo pessoal, alvos de classes da Escola 
Bíblica Dominical, alvos de Pequenos Grupos Multiplicadores, feira missionária e, há 
seis anos, promovemos a Feijoada Missionária, que já é marca registrada do início de 
nossa Campanha de Missões Nacionais. Em outubro de 2021, como parte da campanha, 
realizamos a 1ª Viagem Missionária Vocacional em uma comunidade ribeirinha, com 
objetivo de despertar jovens vocacionados e levá-los à prática da evangelização, através 
de situações vivenciadas durante a viagem. Cerca de 600 evangelhos de João foram 
distribuídos durante a viagem e em duas empresas madeireiras da cidade de Santarém.

Eliene Pereira
Missionária na IB Semente em Santarém

Campanha Igrejasnas
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Região Centro-Oeste
A Campanha Jesus Cristo é a Única Esperança foi memorável para a 
Primeira Igreja Batista em Bataguassu (MS). A Igreja pôde conhecer 
os muitos campos de atuação no Brasil e recebeu os missionários 
Pr. André e Germana Matheus, coordenadores do Projeto Amazônia. 
Foi muito enriquecedor ouvir seus testemunhos e poder orar pelos 
nossos missionários. Muitos irmãos também se comprometeram a participar do trabalho 
missionário por meio do PAM.
Também foi ótimo ver o envolvimento das crianças, que pela primeira vez participaram 
com o Cofrinho Missionário. Uma semente foi lançada em seus corações, assim como 
a semente que elas lançaram para a obra missionária.

Alexsander Lopes de Oliveira
Promotor de Missões da PIB em Bataguassu

Região Sul 
A Campanha de Missões Nacionais Jesus Cristo é a Única Esperança 
foi promovida na Primeira Igreja Batista de Paranaguá (PR) durante 
os meses de setembro e outubro de 2021, junto com a Campanha de 
Missões Estaduais. 
Nos louvores, nas mensagens, nos momentos de intercessão, só se 
falava em missões. Fomos abençoados com a presença e com os tes-
temunhos dos missionários Pr. Flávio Machado e Márcia Salgado, e o 
nosso Bazar Missionário agitou o grupo de WhatsApp da igreja, onde vendemos roupas, 
calçados, artesanatos, cosméticos e comida. Foram dois meses intensos e abençoados 
por Deus.

Elaini Lopes dos Santos
Promotora de Missões da PIB de Paranaguá

Região Sudeste 
Somos uma Igreja de quase 100 membros na Primeira Igreja 
Batista em Ilhabela (SP) e com o coração voltado para mis-
sões. Decidimos então sonhar, estabelecendo pela fé um alvo 
muito além das nossas possibilidades, crendo que esta obra 
maravilhosa chamada missões é a obra do Deus missionário.
Fizemos a lavagem de carros e trouxemos para dentro dos nossos 
muros pessoas de todas os lugares de Ilhabela. Chegamos a lavar 41 carros em um único 
dia e a cada pessoa que chegava até aqui a missão era falar sobre o objetivo de nossas 
ações, para que o Barco O Missionário continue levando saúde e missionários para as 
comunidades ribeirinhas no Amazonas, para que mais pessoas sejam tiradas das ruas…
E, em três meses de campanha, tivemos crescimento financeiro como igreja, batismos 
e pessoas se rendendo ao senhorio de Cristo, para glória de Deus! 

Rafael Nunes
Pastor da PIB em Ilhabela
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Para constar devidamente no nosso Balanço Financeiro e na Revista Gratidão, a oferta 
de Campanha da sua igreja deve ser enviada até 29 de dezembro de 2022. Mas pode 
ser enviada em partes, a qualquer momento, antes dessa data. O sistema contábil de 
Missões Nacionais aglutina todas as ofertas enviadas por uma mesma igreja ou con-
gregação, ao final do Balanço.

Boleto bancário
É enviado juntamente do material da Campanha. Para segundas vias, clique no QRCode 
acima ou acesse https://missoesnacionais.org.br/contribuir/projeto/oferta-campanha-
-anual. Nesta página, preencha os dados solicitados de sua igreja e escolha a opção 
boleto bancário. Se tiver algum problema ou dúvida, envie um e-mail para: falecom@
missoesnacionais.org.br ou uma mensagem para o Whatsapp: (21) 99287-7515.

Transferência ou depósito em conta
Se houver qualquer problema com os boletos, a Igreja ou Congregação pode fazer 
transferência ou depósito em uma de nossas contas. Para garantir a identificação, pe-
dimos que envie o comprovante para o e-mail: falecom@missoesnacionais.org.br ou 
via Whatsapp: (21) 99287-7515.

As contas são:
JUNTA DE MISSÕES NACIONAIS DA CBB

CNPJ: 33.574.617/0001-70

Bradesco
AG: 0226-7 / CC: 87500-7

Banco do Brasil 
AG: 3010-4 / CC: 120275-8

Santander
AG: 4362 / CC: 13000289-2

Caixa Econômica Federal 
AG: 4263-3 / CC: 0096-1 /  

Operação: 03

Itaú 
AG: 0281 / CC: 66341-9

Chave PIX 
33.574.617/0001-70

CNPJ de Missões Nacionais

A DATA LIMITE PARA ENVIO DA OFERTA É 29 DE DEZEMBRO DE 2022.

Como enviar sua
Oferta  da Campanha

https://missoesnacionais.org.br/contribuir/projeto/oferta-campanha-anual
https://missoesnacionais.org.br/contribuir/projeto/oferta-campanha-anual
mailto:falecom%40missoesnacionais.org.br?subject=
mailto:falecom%40missoesnacionais.org.br?subject=
mailto:falecom%40missoesnacionais.org.br?subject=
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Mais uma vez estamos juntos com alegria 
para uma jornada de despertamento es-
piritual e evangelização discipuladora da 
nossa Nação. Essa chama que arde em 
nossos corações vem sendo renovada a 
cada ano com o grande desafio de alcan-
çarmos nossa Pátria para Cristo. Enquanto 
não chegarmos ao último brasileiro com 
e mensagem preciosa do evangelho da 
graça de Deus, esta oração será refeita: 
“Salve Deus a minha Pátria, minha Pátria 
varonil. Salve Deus a minha terra, salve a 
terra do Brasil”.

Nas páginas a seguir, compartilharemos 
com você dois movimentos muito impor-
tantes de oração e evangelização que va-
mos promover ainda neste ano de 2022:

• 7 Dias de Oração pelo Brasil, com uma 
vigília de 7 Horas de Oração pelo Brasil;

• 30 Dias de Evangelização do Brasil, com 
o Dia Nacional de Evangelização.

Que o Senhor faça arder em nosso coração 
um imenso amor pela Pátria, como foi o 
da geração de Batistas que nos antecedeu. 
Olhando para a história, vemos que esses 
gigantes do passado se mobilizaram de 
maneira extraordinária para feitos que até 
hoje nos inspiram, como nas memoráveis 
campanhas “Cristo, a única esperança” 
(1965) e “Só Jesus Cristo salva” (1980), as 
quais buscamos reproduzir nesses últimos 
dois anos. 

Nosso clamor é que Ele faça novamente, 
em nossos dias, um grande movimento de 
oração e evangelização, como o que nos-
sos precursores já realizaram. Contamos 
com você e com sua igreja nesta jornada!

Em Cristo, esperança nossa!

Pr. Fabrício Freitas
Gerente Executivo de Evangelismo

Ora,ção pelo Brasil
Com o objetivo de mobilizar o povo de Deus para uma semana de clamor pelos de-
safios missionários de nossa nação, realizaremos a campanha dos 7 Dias de Oração 
pelo Brasil, dos dias 1º a 7 de setembro. Essa campanha é para oração individual ou 
em família, com o uso das sete devocionais que você encontrará a seguir. 

No dia 7 de setembro, vamos finalizar a semana de oração com uma vigília de 7 
Horas de Oração pelo Brasil, usando os pedidos que também estarão disponíveis a 
seguir nesta revista. Mobilize sua igreja. Não perca essa oportunidade de unir-se a 
Batistas do Brasil inteiro em intercessão pelo país. 

Faça de novo  
Senhor!



Salva

Anunciando que só
Jesus Cristo

Pedidos de Ora,ção
1 – Ore para que sejamos despertados 
como Batistas Brasileiros para esta grande 
obra de evangelização.

2 – Ore para que tenhamos igrejas, pas-
tores e líderes cheios de “vida espiritual 
e crentes sinceramente interessados na 
conquista de almas”.

3 – Ore para que mais e mais trabalhado-
res sejam despertados durantes esses pró-
ximos meses de mobilização missionária 
e evangelística.

16 | Revista da Campanha 2022

“Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém 
vem ao Pai, a não ser por mim.” João 14.6

“Precisamos ver igrejas cheias de vida espiritual e crentes 
sinceramente interessados na conquista de almas” (citação de 
O Jornal Batista, de 1979). É com este sentimento que repetimos 
o tema de 1980, “Só Jesus Cristo Salva”, na Campanha de Missões 
Nacionais em 2022. 

A decisão é intencional, visando 
fortalecer o ímpeto evangelístico 
em nossa geração que, em 
diversas regiões do Brasil, não tem 
mais a oportunidade de realizar 
evangelismo de porta em porta ou 
de cultos ao ar-livre, por exemplo, 
e que precisa de cautela ao falar 
do evangelho em escolas ou locais 
de trabalho, pois as regras sociais 
tendem a considerar desrespeitoso, 
ou mesmo abusivo, falar sobre 
religião. 

Mesmo com as limitações desse 
tempo, precisamos anunciar que 
“Jesus Cristo é a única Esperança”, 

Dia 1
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porque “Só Jesus Cristo Salva”. 
“Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, 
e a verdade e a vida. Ninguém vem 
ao Pai, a não ser por mim” (João 14.6). 
Assim, estamos confirmando o resgate das 
campanhas evangelísticas, focando tanto na 
evangelização por parte dos cristãos, como no 
envio de uma generosa oferta para sustento 
de missionários em locais com mais necessidade 
da pregação do evangelho.

Na versão de Lucas para a Grande Comissão (Atos 1.8), o “mundo” é 
estratificado em níveis: nossa cidade, nossa região, nosso país, chegando 
até os confins da Terra. E como Lucas usa as conjunções “tanto...quanto”, 
entendemos pelo Espírito Santo, através desta porção das Escrituras, que 
devemos nos empenhar em fazer discípulos fora de nossa cidade e de 
nosso país da mesma forma que nos empenhamos em fazê-lo em nosso 
condomínio ou bairro. Essa é, na verdade, a mensagem de toda a Bíblia. 
“Dizer que há uma base bíblica para missões é subestimar toda a mensagem 
da Bíblia. Ao invés de argumentar a respeito 
da base bíblica de missões, deveríamos 
vê-la de outra forma – o trabalho de 
missões é a razão para a Bíblia” (O 
Chamado Missionário, de Dave Sills, 
tradução livre).

Que estejamos envolvidos com 
a obra missionária, tanto “aqui”, 
com nossos Relacionamentos 
Discipuladores, fidelidade nos 
dízimos e ofertas, intercessão e 
despertamento de vocações; como 
“lá”, no caso, em outras regiões do 
Brasil, para que todos saibam que 
“Só Jesus Cristo Salva”.

Crian,ças em Ora,ção
1 – Ore para que todas as crianças brasi-
leiras saibam que só Jesus Cristo salva.

2 – Ore por todas as crianças que já co-
nhecem Jesus, para que falem aos seus 
amiguinhos que ainda não O conhecem 
sobre quem Ele é.

3 – Ore pelos adultos para que cumpram 
seu dever de falar de Jesus às crianças.
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“E foi também congregada toda aquela 
geração a seus pais, e outra geração 

após ela se levantou, que não conhecia 
ao Senhor, nem tampouco a obra 
que ele fizera a Israel.” Juízes 2.10

As estatísticas afirmam que 85% das de-
cisões por Cristo acontecem dos 4 aos 14 
anos. Além de ser a idade da oportunidade, 
evangelizar crianças é fundamental para 
que o evangelho perpasse as gerações. A 
geração que saiu do Egito e tomou posse 
da Terra Prometida não teve esse cuidado 
e levantou-se uma nova geração, que não 
conhecia ao Senhor, como deveria.

Evangelizar crianças, a Nova Geração, é 
mais que desenvolver atividades no am-
biente da Igreja. Na maioria das vezes, es-
sas atividades alcançam somente os filhos, 
ou pessoas próximas à família cristã. Para 
anunciar à Nova Geração que só Jesus Cris-
to salva é preciso ir aonde ela está, o que 
inclui as escolas.

Dentro do conceito de anunciar Jesus 
“aqui”, uma das oportunidades que temos 
é a da Capelania Escolar, uma atividade 

salva anova geração
Jesus CristoSó

Pedidos de Ora,ção
1 – Ore para que se levantem mais discípu-
los de Cristo para evangelizar as crianças e 
adolescentes.

2 – Ore para que sejam criadas mais estra-
tégias para o discipulado da nova geração.

3 – Ore para que as crianças e adolescentes 
tenham condições favoráveis para aprende-
rem mais sobre o evangelho.

Dia 2
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de apoio espiritual, emocional, físico e 
social a estudantes, familiares e profis-
sionais de Educação que, por meio de 
ações de compaixão, promove orienta-
ção para a vida e incentiva a espiritua-
lidade saudável. 

Com duração de 4 meses e carga horá-
ria de 200 horas, oferecemos um curso 
que aborda temas como problemática 
atual da escola, arte da escuta, missão 
da igreja, teoria e prática da capelania, 
panorama da educação e legislação es-
pecífica, além de estágio supervisiona-
do, com a elaboração e execução de um 
projeto de capelania escolar. O sonho é 
ter um capelão em cada escola.

E para aqueles locais onde não há igrejas 
para alcançar as crianças da comuni-
dade, na campanha de Missões, levan-
tamos uma oferta para manter missio-
nários como o jovem casal Pr. Gabriel 
Camargo e Kelma Paes, que atuam em 
uma comunidade indígena que fica a 
72 horas indo de barco de Manaus (AM).

Crian,ças em Ora,ção
1 – Vamos orar pelas crianças que estão 
nas escolas, para que aprendam as ma-
térias e também aprendam sobre Jesus. 

2 – Oremos pelo Programa Viver Escola, 
para que muitas pessoas no Brasil aceitem 
o desafio de anunciar Jesus nas escolas.

3 – Oremos pelas crianças que estão em 
lugares muito distantes do Brasil. Peça a 
Deus para que a mensagem da salvação 
em Jesus chegue até elas.
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“Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o 
que também procurei fazer com diligência.” Gálatas 2.10

Em Gálatas 2, Paulo menciona uma reunião com a liderança 
apostólica em Jerusalém, onde expôs o seu chamado missio-
nário para alcançar os gentios. Na ocasião, todos concordaram 
que Pedro bem representava o ministério aos judeus e que, pela 
graça, Paulo fora chamado aos gentios. 

salva e traz
transformação
Jesus CristoSóDia 3

social
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Pedidos de Ora,ção
1 – Ore para haja mais cristãos sensíveis ao 
clamor dos aflitos.

2 – Ore para que as Igrejas realizem ações 
contínuas de transformação social em sua 
comunidade local.

3 – Ore pelos missionários que aceitaram o 
desafio de atuar entre os excluídos sociais.

A pregação aos gentios não foi natural, sendo necessária a intervenção de Deus atra-
vés de Cornélio e Pedro (Atos 10) e, mesmo assim, ainda contou com certa resistência 
de alguns cristãos em Jerusalém (Atos 11). Estes episódios devem ter acontecido por 
volta do ano 41, e a visita a Jerusalém, que Paulo narra em Gálatas, deve ser datada no 
ano 47. Portanto a questão da aceitação dos gentios é ponto pacífico. Resta à liderança 
apostólica certificar-se de que Paulo está cumprindo bem a missão que recebeu, e que 
o ponto de destaque são os pobres: A compaixão e a graça devem fazer parte dos ob-
jetivos de todo projeto missionário, pois fazem parte do ministério da Igreja de Cristo.

Às vezes, as ações de compaixão e graça não serão somente um dos componentes, 
mas serão a estratégia e também o objetivo do projeto missionário, como no caso das 
Cristolândias ou de projetos semelhantes mundo afora, como os que mitigam o sofri-
mento dos refugiados.

Nem sempre essas ações resultarão em uma nova igreja, mas indiscutivelmente serão 
a ação da Igreja no mundo. Plantar novas igrejas e exercer compaixão e graça são com-
ponentes inseparáveis da Missão que temos.

Crian,ças em Ora,ção
1 – Oremos pelas crianças em situações de falta de comida, casa, roupa 
ou brinquedos. Vamos pedir a Deus que nos ajude a fazer algo para 
socorrer aquelas que estejam perto de nós.

2 – Oremos pelas crianças que conhecem a Jesus para que elas apren-
dam sobre a importância de repartir com quem tem menos do que nós.

3 – Oremos para que nenhuma criança aceite receber drogas quando 
alguém oferecer, assim vão crescer de maneira saudável.



Salva

Plantar igrejas
que anunciem que só

Jesus Cristo

Dia 4
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Pedidos de Ora,ção
1 – Ore para que cada cristão assuma o 
seu compromisso com missões.

2 – Ore pelo levantamento de oferta 
para o avanço missionário no Brasil.

3 – Ore para que cada vez mais voca-
cionados aceitem o desafio de plantar 
igrejas.

“Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, 
então o próprio Filho se sujeitará àquele que 

todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que 
Deus seja tudo em todos.” 1 Coríntios 15.28

A plantação de novas igrejas é parte funda-
mental na chamada Missio Dei, a missão que 
Deus está desenvolvendo no Mundo, até que 
Ele restaure todas as coisas à sua submissão 
(1 Coríntios 15.24-28), pois a transformação 
da sociedade e a continuidade da pregação 
do evangelho geração após geração ocorrem 
através da Igreja.

Plantar igrejas em comunidades com certo 
grau de isolamento, como as ribeirinhas e 
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sertanejas, continua sendo um dos prin-
cipais desafios missiológicos do Brasil, um 
desafio que precisa do envio de missioná-
rios para ser superado. Os missionários 
plantam igrejas autóctones, ou seja, com 
liderança local. A oferta que levantamos 
durante a Campanha de Missões tem o 
objetivo de manter os missionários no 
campo e ampliar a sua atuação, pois não 
falamos apenas de oferta, mas de oração 
e de vocação.

Entretanto, com a urbanização da popu-
lação brasileira nas últimas décadas, pre-
cisamos resgatar o fato de que, até certo 
ponto, qualquer cristão pode começar 
uma nova igreja. Já fizemos isso num pas-
sado recente: muitas das igrejas que hoje 
têm 30 anos ou mais começaram como 
ponto de pregação na casa de irmãos lei-
gos. Falamos da urbanização porque há 
estados e grandes cidades que precisam, 
urgentemente, de novas igrejas. A região 
Sul do Brasil, por exemplo, tem uma carên-
cia de mais de mil novas igrejas. O estado 
de São Paulo, de mais 3 mil novas igrejas, 
noutro exemplo.

O Programa Radical Mais tem capacitado 
aqueles que se dispõem a repetir essa es-

tratégia: são pessoas como Zeca e Gisele, 
que, sem abandonar seus empregos secu-
lares, estão plantando uma nova igreja em 
Espírito Santo do Pinhal (SP). Os que par-
ticipam do Radical Mais tem capacitação, 
mentoria e formação teológica aliadas à 
prática ministerial.

Para anunciar que só Jesus Cristo Salva, 
em todo o Brasil, precisamos enviar ofer-
tas para o sustento de missionários em 
regiões pioneiras ou em grandes centros 
urbanos, mas, também, cada pessoa e 
cada igreja precisam se envolver direta-
mente na plantação de novas igrejas.

Crian,ças em Ora,ção
1 – Vamos orar para que Deus envie mais mis-
sionários para que novas igrejas comecem.

2 – Oremos por mais jovens que aceitem o 
desafio de serem missionários Radicais.

3 – Ore por você, para que consiga falar de 
Jesus com coragem às pessoas que conhece.



Salva

Multiplicar discípulos
que testemunhem que só

Jesus Cristo

Dia 5

24 | Revista da Campanha 2022

Pedidos de Ora,ção
1 – Ore para que mais igrejas se envolvam por 
completo com missões.

2 – Ore pedindo a Deus ousadia para pregar o 
evangelho aos seus conhecidos.

3 – Ore por melhor entendimento de nossa missão 
de multiplicar discípulos de Cristo.
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“Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto;  
e assim serão meus discípulos.” João 15.8

“Se os Pequenos Grupos não têm uma 
proposta para missões, então não servem 
para nossa igreja”. Essa foi a palavra do 
pastor Gilson Breder, em 1999, quando a 
Primeira Igreja Evangélica Batista de Cam-
po Grande estava decidindo se adotaria, 
ou não, a estratégia de Pequenos Grupos. 

Àquela altura, conforme nos relata Djalma 
Albuquerque, a PIB de Campo Grande já 
entendia que “uma igreja sem missões é 
como uma padaria sem pão”, e que “só 
faria sentido ter Pequenos Grupos se eles 
se envolvessem de alguma forma com mis-
sões. A visão missionária era inegociável; 
Pequenos Grupos, não”.

Djalma testemunha mais: “Enquanto a 
Igreja crescia, os PGMs foram aprendendo 
a cuidar melhor dos missionários. Hoje, 
orar por eles, cuidar deles e até visitá-los 
no campo missionário são ações que fa-
zem parte de uma cultura presente em 
cada PGM. É maravilhoso presenciar os 
testemunhos contagiantes de como nossa 
igreja passou a amar mais missões graças 
ao que está acontecendo nos PGMs” (Tes-
temunhos citados no livro “Missões para 
PGMs”, de Djalma Albuquerque).

Esse mesmo ardor é a base das organiza-
ções missionárias, como Mulher Cristã em 
Missão e Embaixadores do Rei, por exem-
plo, que com o passar dos anos seguem 
educando os cristãos a fazerem discípu-
los em seus círculos de relacionamento, 
despertando vocações, sustentando esses 
vocacionados quando enviados aos cam-
pos e deles cuidando (Quem não lembra 

das listas de aniversariantes do Manancial 
e demais periódicos?).

Dificilmente um cristão reconhece a si 
mesmo como não sendo testemunha de 
Cristo, mas a realidade é que bem poucos 
envolvem-se com a tarefa de multiplicar 
discípulos. Muito mais horas de nossa se-
mana são gastas em lazer, aprendizado ou 
mesmo atividades eclesiásticas sadias. E 
as campanhas missionárias são, em mui-
tas ocasiões, a ação mais efetiva de alguns 
cristãos para a multiplicação de discípulos. 
Para que todos saibam e reconheçam que 
só Jesus Cristo salva precisamos, além de 
ofertar para o sustendo de missionários, 
multiplicar discípulos onde estamos, assu-
mindo o caráter de autênticos discípulos 
de Cristo (João 15.8). 

Crian,ças em Ora,ção
1 – Ore pela sua igreja, para que se envolva 
com missões por meio da intercessão e do 
envio de ofertas missionárias.

2 – Ore novamente, pedindo a Deus cora-
gem para falar de Jesus aos seus amigos 
e familiares.

3 – Ore por uma criança que vive perto de 
você (fale o nome dela em voz alta), mas 
que ainda não conhece Jesus.



salva através

Anunciando que só

das redes de

Jesus Cristo
Dia 6

comunicação on-line
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Pedidos de Ora,ção
1 – Ore para que a Rede 3.16 continue sendo um 
instrumento de evangelização sem fronteiras.

2 – Ore para que o material produzido ajude igre-
jas em seu trabalho missional.

3 – Ore por mais estratégias como essa para o 
alcance de nossa Pátria para Cristo.

“E, indo, pregai, dizendo: É chegado o reino dos céus.” Mateus 10.7

A Rede 3.16 teve sua transmissão inaugural em abril de 2021 e, desde então, tem 
avançado proclamando o evangelho através das plataformas de mídias digitais para 
o Brasil e o mundo, 24 horas por dia. Por meio dela, buscamos ocupar espaços ainda 
não explorados nos diversos meios de comunicação, em áudio ou vídeo, via internet e 
demais possibilidades existentes, com o objetivo claro de proclamarmos as Boas-Novas. 

Além do aplicativo, com quase toda 
a programação ao vivo, a platafor-
ma disponibiliza todo o conteúdo, 
na forma de podcasts, tornando-se 
uma ferramenta de evangelização por 
meios virtuais, para que seja acessada 
por aqueles que buscam na internet 
respostas para seus questionamen-
tos espirituais  e seja compartilhada 
por cristãos que estão evangelizando 
pessoas de seus convívios.

Neste período de pandemia, teste-
munhamos como a tecnologia tem 
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um grande potencial para aproximar 
pessoas, e isso pode ser usado para 
melhorar e facilitar a comunicação e 
o discipulado. A Rede 3.16 é um cha-
mado para o uso estratégico das pla-
taformas de internet e redes sociais 
para compartilhar o evangelho com o 
mundo on-line.

Tecnologias sempre foram usadas para 
a evangelização. A Bíblia foi o primei-
ro livro a ser impresso, por exemplo. 
Quando da invenção do Rádio, diver-
sas missões passaram a utilizar a nova 
tecnologia e alcançaram resultados 
impressionantes, como se vê até hoje. 
É preciso, urgentemente, utilizar os 
meios digitais para os fins da evange-
lização e de missões, compartilhando 
conteúdos e testemunhos, e desen-
volvendo relacionamentos com pessoas com as quais os relacionamentos físicos não 
são possíveis.

Anunciemos que só Jesus Cristo salva também por meios digitais!

Crian,ças em Ora,ção
1 – Ore para que, na internet, as pessoas 
falem de Jesus.

2 – Peça a Deus que ajude Missões Nacio-
nais a continuar falando de Jesus através 
da Rede 3.16.

3 – Ore para que sua igreja use a internet 
nos cultos, nos programas, nas músicas e 
nas mensagens bíblicas, a fim de alcançar 
as pessoas que precisam conhecer Jesus.



Salva

Oramos
porque cremos que só

Jesus Cristo

Dia 7
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“Sem mim vocês não podem fazer coisa alguma.” João 15.5b

Ao concluirmos estes 7 Dias de Oração pelo Brasil, não teríamos texto melhor para 
recordar-nos da importância da dependência do Senhor em tudo que fizermos. 
Desde a nossa salvação em Cristo Jesus, a maior decisão que podemos tomar é 
a de vivermos uma vida de oração e busca diária do Senhor. Só assim compreen-

deremos a oração não como uma estratégia, 
mas como uma grande oportunidade 

de relacionamento entre a criação 
e o criador. Dr. Gregory Frizzel 
é claro em nos dizer: o gran-
de segredo da oração está em 

nos ajuntarmos aos propó-
sitos de Deus ao invés de 
buscar que Ele se ajunte 
aos nossos.
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Pedidos de Ora,ção
1 – Ore para que o Senhor nos leve à com-
preensão e à prática de uma vida de oração 
e dependência dele.

2 – Ore para que a vontade do Senhor seja 
manifestada no processo político brasileiro. 

3 – Ore para que os brasileiros se arrepen-
dam e reconheçam que só Jesus Cristo 
salva.

Em um ano no qual teremos a respon-
sabilidade de exercer a nossa cidadania 
na escolha dos nossos representantes, 
jamais poderemos nos esquecer de que 
sem a verdadeira orientação do Senhor 
não chegaremos a lugar algum. O Brasil 
transformado passa não necessariamente 
por um representante político, mas por 
uma nação que reconhece o senhorio de 
Cristo, se arrepende dos seus pecados e 
decide viver em obediência e santidade ao 
Senhor. O maior problema de uma nação é 

o seu afastamento de Deus. Isso é demons-
trado dia após dia através das pessoas e 
das estruturas que a compõem.

Mais do que nunca precisamos viver a ora-
ção intercessória por nossa nação e por 
sua liderança em todos os contextos da 
sociedade. Este é um tempo de olharmos 
as tão grandes necessidades que enfren-
tamos e nos colocarmos na brecha como 
menciona o profeta Ezequiel: “E busquei 
dentre eles um homem que estivesse ta-
pando o muro, e estivesse na brecha pe-
rante mim por esta terra, para que eu não 
a destruísse; porém a ninguém achei” (Eze-
quiel 22.30). Esta passagem nos ensina a 
descrição de uma oração intercessória por 
uma nação inteira que estava em rebelião 
contra o Senhor. 

Este é um tempo em que devemos inter-
ceder por aqueles que estão afastados do 
Senhor, por uma nação que clama e pela 
Igreja, para que ocupe o seu papel em glo-
rificar a Deus tornando clara a verdadei-
ra mensagem em toda a nação: Só Jesus 
Cristo Salva.

Crian,ças em Ora,ção
1 – Vamos orar para que o Brasil seja um país cujos 
habitantes obedeçam a Deus.

2 – Vamos orar por todas as crianças que vivem em 
solo brasileiro.

3 – Vamos orar para que as pessoas que moram no 
Brasil se arrependam das coisas ruins que fazem 
contra Deus e entreguem o coração a Ele.



Pelo Brasil 
Vigília de Oração

7 de setembro de 2022 
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No Dia da Independência do Brasil temos mais uma oportunidade de clamar ao Se-
nhor por nossa nação. Se desejar, siga os motivos sugeridos nos horários abaixo, mas 
fique à vontade caso queira conduzir seu tempo de oração de outra maneira. A partir 
do meio-dia, indo até às 19h (horário de Brasília), estaremos conectados on-line nos 
diversos canais de Missões Nacionais e na Rede 3.16. Nosso desejo é fechar este dia tão 
importante para nossa nação com um grande movimento de oração. Vamos avançar 
em clamor pela Pátria!

Ore...
12h00 – POR UM BRASIL TRANSFORMADO PELO PODER DO EVANGELHO.
12h10 – para que o povo brasileiro se humilhe, ore, busque a face de Deus e se converta 
de seus maus caminhos.
12h20 – pela valorização da família no Brasil.
12h30 – pelas mulheres do Brasil, para que desempenhem seu papel biblicamente na 
família.
12h40 – pelos homens, para que assumam seu papel bíblico de liderança, proteção e 
provisão para o lar.
12h50 – por um Brasil que ame, adore e obedeça ao Senhor Jesus.

13h00 – POR UM BRASIL SEM POBREZA E SEM VIOLÊNCIA.
13h10 – para que os cidadãos tenham oportunidade de trabalho, educação, segurança 
e moradia.
13h20 – por compaixão pelos carentes, necessitados e marginalizados.
13h30 – para que todos os cidadãos tenham qualidade de vida, dignidade e respeito.
13h40 – por um Brasil sem moradores de rua.
13h50 – pelo fim do crime organizado.
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14h00 – PARA QUE O SENHOR INTERVENHA E TRANSFORME A REALIDADE DO BRASIL.
14h10 – pelo fim dos comandos do tráfico, das milícias e das redes de corrupção.
14h20 – para que os índices de violência sejam reduzidos a zero.
14h30 – por mais ética em nossa nação.
14h40 – pela educação no Brasil.
14h50 – pela ação de Deus em favor de nossa Pátria.

15h00 – PARA QUE A LUZ DE JESUS ALCANCE A NOVA GERAÇÃO DO BRASIL.
15h10 – pelas crianças brasileiras em situação de vulnerabilidade social.
15h20 – por Igrejas Batistas que discipulem as novas gerações.
15h30 – por libertação das crianças oprimidas, abandonadas, abusadas ou fora da escola.
15h40 – pela juventude brasileira, para que faça escolhas acertadas.
15h50 – pelos universitários cristãos, para que mantenham sua fé firme e façam discí-
pulos na universidade.

16h00 – PELAS AUTORIDADES BRASILEIRAS.
16h10 – pelas autoridades legislativas, executivas e judiciárias, para que atuem com 
moralidade.
16h20 – pelo presidente do Brasil, secretários e ministros de estado.
16h30 – pelos vereadores, deputados estaduais, federais e senadores.
16h40 – pelos governadores e prefeitos, para que cuidem bem do povo.
16h50 – para que a liberdade e a democracia sejam valores permanentes da nação.

17h00 – PARA QUE A IGREJA DE JESUS CRISTO RESPLANDEÇA SUA LUZ.
17h10 – pela unidade do povo de Deus para transformar a nação.
17h20 – para que a igreja evangélica seja exemplo de integridade e ética.
17h30 – pelo bom testemunho dos cristãos brasileiros.
17h40 – pelo mover do Espírito Santo convencendo os incrédulos do nosso Brasil.
17h50 – por mais intercessores pela nossa Nação.

18h00 – SALA DE ORAÇÃO COM O PASTOR FERNANDO BRANDÃO.
A partir das 18h (horário de Brasília), vamos estar unidos em clamor pelo Brasil. Nosso 
convite é que, nessa hora, você e sua igreja estejam conectados a Sala de Oração com 
o pastor Fernando Brandão e toda a nossa liderança denominacional, por meio dos 
canais do Youtube de Missões Nacionais ou na Rede 3.16.



do Brasil 
24 de setembro a 23 de outubro de 2022 

30 dias de
Evangelização
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Planejamos diversas ações para serem realizadas durante esses trinta 
dias, em especial, a grande ação de impacto e evangelização pessoal 
no dia de 12 de outubro. Nossa meta é fornecer ferramentas de evan-
gelização para cada líder mobilizar sua igreja para desenvolver todas 
ou algumas delas, de acordo com sua condição e contexto. Nosso 
maior alvo está em mobilizar e capacitar os Batistas Brasileiros para 
semear e colher em abundância.

Se a sua igreja já tem PGMs (Pequenos Grupos Multiplicadores), todas 
essas ações podem ser desenvolvidas a partir desses grupos. Elas 
também podem ser desenvolvidas por nossas organizações missio-
nárias: União Feminina Missionária Batista do Brasil (UFMBB) e União 
Missionária de Homens Batistas do Brasil (UMHBB).

Ações

Uma das razões principais para a existência da Junta de Missões Nacionais é a promo-
ção de ações e capacitações dos Batistas Brasileiros para a evangelização da Pátria em 
obediência à ordem de Cristo Jesus. Assim, é com grande alegria que compartilhamos 
com você uma breve descrição dos 30 Dias de Evangelização do Brasil, que acontecerão 
de 24 de setembro a 23 de outubro de 2022. Nosso desejo é resgatar o amor pela obra 
de evangelização pessoal. Por isso, convidamos você a se envolver em todo este grande 
movimento! Vamos juntos evangelizar o Brasil?
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Tudo Começa com Oração 

Usaremos os dias 25/09 a 23/10 para evangelizarmos pessoas de nosso cír-
culo de relacionamento que ainda não são salvas. Para isso, vamos lançar a 
campanha no culto do domingo, dia 25, a fim de mobilizar os membros da 
igreja para as ações que já começam na segunda-feira, dia 26. Nesse culto, 
vamos escrever o nome de cinco pessoas que amamos e nos comprometer 
a orar por elas e as evangelizar durante o mês de outubro. No site da Cam-
panha 2022, vamos disponibilizar um Cartão Alvo de Oração. 

1ª Semana 

A primeira semana, de 25/09 a 1/10, será para oração, somente. 
Para isso, a igreja deve disponibilizar um cartão de oração para 
colocarmos em um lugar visível da casa ou do trabalho, a fim de 
nos lembrarmos de nosso compromisso de intercessão. Imagine 
cada membro da igreja orando pela salvação de cinco pessoas. É só 
multiplicar o número de membros por cinco para termos a dimen-
são de quantas pessoas serão alvo de nossa oração nesse período!

2ª Semana

Na semana seguinte, de 2/10 a 8/10, vamos compartilhar com essas cinco 
pessoas, individualmente, que estamos orando por elas. Vamos, também, 
perguntar-lhes se possuem algum motivo especial de oração. Podemos 
orar com elas presencialmente ou ao telefone ou, ainda, enviar orações 
gravadas por meio de aplicativos de conversa no celular. O objetivo é que 
saibam o quanto nos importamos com a vida de cada uma delas.

Nos dias 20, 21 e 22 de setembro, a partir das 22h (horário de Brasília), 
teremos uma conferência de três noites com o pastor Sammy Tippit. 
Serão encontros de despertamento sobre a importância da oração e da 
evangelização e que também servirão como preparação para a jornada 
que teremos a partir do sábado, dia 24/09.

Conferência On-Line de Despertamento Espiritual

Passo a Passo da Jornada de Evangelização
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4ª Semana

Na quarta semana, de 16/10 a 23/10, será o tempo de iniciarmos os estudos 
bíblicos no Evangelho de João com esses nossos alvos evangelísticos. Serão, 
ao todo, quatro estudos para serem feitos em diferentes oportunidades. 
Vamos usar essa semana para fazermos pelo menos o primeiro estudo, 
mesmo que as outras lições venham a ocorrer em outro dia ou semana. 
Recomenda-se que elas tenham o intervalo de pelo menos um dia, para que 
a pessoa reflita bem no que está aprendendo. Com o material em mãos, 
ela pode lê-lo em casa, responder as lições sozinha e anotar as eventuais 
dúvidas para conversarmos sobre elas quando estivermos juntos.

A campanha se encerrará no dia 
23/10 com um culto evangelístico 
para o qual vamos convidar todas 
as pessoas que estamos evan-
gelizando. Se Deus quiser, será 
uma grande colheita! Mas, lem-
bre-se: a efetividade da campa-
nha dependerá da ação de cada 
membro em orar pelos alvos e 
aprofundar relacionamentos dis-
cipuladores com eles ao longo do 
mês. A tarefa de fazer discípulos 
é de todos.

3ª Semana 

Na terceira semana, de 9/10 a 15/10, buscaremos estreitar nosso relacionamento 
com essas pessoas agendando um encontro, que pode ser em nossa casa para 
um café ou jantar, ou em qualquer outro lugar que seja bom para elas também. 
Nós é que devemos nos adaptar à agenda delas, não o contrário. Nesse encontro, 
vamos apresentar-lhes o evangelho, seja na forma de testemunho pessoal ou de 
conversa evangelística, e perguntar se desejam estudar a Bíblia conosco. Nesse 
momento, vamos presenteá-las com um exemplar do Evangelho de João com o 
tema “Só Jesus Cristo salva”.

Culto Evangelístico

Treinamentos de 
Evangelização Pessoal
Missões Nacionais preparou diversos ví-
deos de treinamento de evangelização 
pessoal para você e sua igreja. Apontando 
seu celular para este QR-Code, você en-
contrará cursos sobre como apresentar 
seu testemunho pessoal, como ter uma 
conversa evangelística e como ministrar 
os estudos bíblicos no Evangelho de João. 



“Muitas serão as 
estratégias, mas 

todas com uma única 
mensagem: Só Jesus 

Cristo salva.”
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O dia 12 de outubro, feriado nacional, é também o Dia Batista de Evangelismo Pessoal. 
Nosso desejo é usá-lo para mobilizar os membros de nossas igrejas para irem às ruas 
distribuir exemplares do Evangelho de João e fazer abordagens pessoais de evangeli-
zação. Qualquer iniciativa evangelística biblicamente fundamentada será bem-vinda. 
Queremos ter ações de:

• Distribuição do Evangelho de João 
• Teatro
• Faixas no semáforo 
• Pintura de muro
• Culto na praça
• Flashmob 
• Ações de evangelização de crianças 
• Impacto na comunidade local, etc.

Evangelho de João com tema  
“Só Jesus Cristo Salva” 
Preparamos uma edição especial do Evan-
gelho de João para a campanha “Só Je-
sus Cristo Salva”. Essa edição conta com 
mensagens, estudos bíblicos, acesso para 
vídeos complementares, além de, é cla-
ro, o próprio texto do Evangelho de João. 
Nosso objetivo é distribuir 2 milhões de 
cópias dele em todo o Brasil. Sua igreja 
pode somar-se a essa grande mobilização 
nacional. Adquira o Evangelho de João “Só 
Jesus Cristo salva” em nossa livraria: www.
livrariamissoesnacionais.org.br.

“Jogando as Redes na Rede” 
Em especial para o dia 12 de outubro, 
vamos mobilizar os membros de nossas 
igrejas para que tenham uma grande ação 
de evangelização on-line. Iremos dispo-
nibilizar “folhetos evangelísticos digitais” 

para que sejam enviados neste dia e ainda 
disponibilizaremos um vídeo evangelístico 
específico para esta ação. Nosso objetivo é 
ter o maior número de postagens e visuali-
zações, para que esse vídeo evangelístico 
se torne um viral neste dia. Será um vídeo 
curto, objetivo e com uma mensagem cen-
tral: “Só Jesus Cristo salva”.

Crianças
Aproveitando a data do dia 12, também 
propomos uma ação de evangelização 
discipuladora de crianças. Nosso desejo 
é que cada Igreja Batista de nossa nação 
aproveite esta grande oportunidade para 
que a nova geração ouça e reconheça que 
Só Jesus Cristo Salva. O material será dis-
ponibilizado em PDF no site de Missões 
Nacionais junto aos demais materiais da 
campanha. Vamos usar o Kit de EBF “Sou 
do time de Jesus”, que será disponibiliza-
do de forma digital.

de Evangelismo Pessoal
12 de Outubro de 2022

Dia Batista

http://www.livrariamissoesnacionais.org.br
http://www.livrariamissoesnacionais.org.br
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Julho e agosto

Setembro

Outubro

Ajuste o calendário da igreja para encaixar a campanha nele. Não deixe nada 
desviar o foco da igreja na evangelização durante o mês de outubro. Se algum 
ministério já tiver programado algum evento, tente conciliá-lo com a campanha, 
tornando-o evangelístico.

Use o mês de setembro, quando a igreja estiver envolvida com a campanha de 
Missões Nacionais, para mobilizar a igreja também para os 30 Dias de Evangeli-
zação do Brasil que vão começar no último domingo do mês. Missões no Brasil e 
missões locais devem andar juntas! Três semanas será o tempo necessário para 
que toda a igreja se prepare para estes 30 dias de ações. Quanto mais membros 
envolvidos, mais vidas serão alcançadas!

Promova o lançamento dos 30 Dias de Evangelização do Brasil no dia 25, o último 
domingo de setembro. A partir da segunda-feira, dia 26, inicie a primeira semana, 
com oração. Incentive os membros pelas plataformas de comunicação digital.

No dia 12, realize uma grande mobilização evangelística na cidade, incluindo o 
trabalho com crianças. Unidos com Batistas de todo o Brasil, vamos sair às ruas 
para proclamar que Só Jesus Cristo Salva! No domingo, dia 23, vamos encerrar a 
campanha com um culto evangelístico. A ideia deste encontro é termos um grande 
culto de colheita em todas as igrejas envolvidas. Cremos que milhares e milhares 
de vidas serão alcançadas para a glória do nosso Deus.

Cronograma de Ações
da Igreja Local
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Inspiração para as Músicas
da Campanha 2022

Proclamar a salvação por meio de Jesus é 
a nossa missão e, sem dúvidas, a música 
tem sido uma grande aliada durante to-
das as campanhas missionárias ao longo 
de nossa história. Através desta arte tão 
sublime, fortalecemos o ensino da palavra 
e de maneira coletiva prestamos louvor e 
adoração a Deus em nossos cultos. “Os 
cânticos alcançam os corredores internos 
de nossa alma de um modo que outras 
coisas não conseguem alcançar” (GETTY, 
2018 p.35). Diante disso, queremos mais 
uma vez fortalecer a nossa mensagem, 
despertando corações vocacionados para 
a obra missionária por meio da música.

Este ano, realizamos um festival para a 
escolha da música oficial que contou com 
a participação de mais de 40 compositores 
de diversas regiões do Brasil. A música 
escolhida nos traz a memória a responsa-
bilidade da grande comissão, como afirma 
o compositor Ari Júnior, que é membro 
da Primeira Igreja Batista em Jardim das 
Imbuias (SP): 

“Enquanto o processo criativo da melo-
dia e letra da primeira estrofe nascia fui 
tomado por doces lembranças das muitas 
vezes em que ficava ansioso para conhecer 
a nova música de missões, reacendendo 
então um sonho antigo de servir a Deus 
e a minha denominação através de uma 
canção missionária. Faltam palavras para 
expressar tamanha alegria e minha oração 
é que Deus use-a e siga queimando co-
rações missionários, e que nossas mãos 

estendidas, joelhos dobrados, dons, bens 
e toda a nossa vida sejam reflexo de uma 
resposta consistente e diária: Eu vou!”

Já a música infantil da campanha foi com-
posta por nós e é repleta de ritmos bra-
sileiros. A inspiração para a composição 
veio no início das aulas do Sons da Missão 
Crianças – no Projeto do Reino, na Man-
gueira (RJ). Lá as crianças aprendem que 
todos os ritmos pertencem a Deus e po-
dem ser usados para louvor de sua glória. 

Anunciar que só Jesus Cristo salva, imagi-
nando diversos tipos de cenários do nosso 
país foi uma experiência muito edificante. 
Poder dizer com convicção que apesar de 
toda violência, miséria e tantas outras du-
ras realidades vividas pelas crianças deste 
e de tantos outros lugares do nosso país; O 
maior milagre que podemos viver é a sal-
vação de uma vida. Nós somos lembrados 
disso a cada sorriso de uma criança, a cada 
vida sendo transformada pela palavra da 
verdade. O pão da vida, a luz do mundo, a 
única esperança e salvação: Jesus!

Oramos para que por meio destas canções, 
muitas vidas sejam alcançadas pelas igre-
jas de todo o Brasil. Que sejamos inspira-
dos a cantar em alta voz e de todo coração 
que Só Jesus Cristo Salva!

Débora Medeiros,  
Débora Cádimo e Joyce Leão

Sons da Missão 
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Ari Júnior
Arranjo: Marcelo Nelles

Há tanto a se dizer, tanto a se fazer
Aos que caminham a sofrer sem esperança

A esta geração vou estender as mãos,
Ser canal de transformação aos que precisam

E assim plantando, multiplicando

Eu vou anunciar, e ao Brasil proclamar
Que a esperança está no filho de Deus

Só Jesus Cristo salva,
Só Nele há respostas pra um mundo em escuridão

Eu vou me envolver, a Ele obedecer
Com tudo aquilo que tenho eu proclamarei:

Só Cristo é o caminho, a verdade e a vida
A ponte que leva a Deus

Minha voz erguerei, joelhos dobrarei
Pelos perdidos clamarei e aos que no campo estão

Vou com meus dons e bens
Com minhas mãos e pés
Testemunhar só Cristo é

Ordem a todo caos

E assim pregando, discipulando

Eu vou anunciar, e ao Brasil proclamar
Que a esperança está no filho de Deus

Só Jesus Cristo salva,
Só Nele há respostas pra um mundo em escuridão

Eu vou me envolver, a Ele obedecer
Com tudo aquilo que tenho eu proclamarei:

Só Cristo é o caminho, a verdade e a vida
A ponte que leva a Deus

Música Oficial

Eu Vou
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Eu Vou 
Música Oficial Missões Nacionais 2022                                                                                           

Ari Júnior 
Arranjo: Marcelo Nelles 

 

Intro: Dm7  Bb7M  Fadd9   C/E   Dm7   Bb7M    Fadd9  C/E  

  

Dm7         Bb7M     Fadd9      C/E 
Há tanto a se dizer, tanto a se fazer 
Dm7        Bb7M                 Fadd9            C/E 
Aos que caminham a sofrer sem esperança 
Dm7        Bb7m                 Fadd9            C/E 
A esta geração vou estender as mãos, 
Dm7        Bb7m                 Fadd9             C/E 
Ser canal de transformação aos que precisam 
G7(add11)                     Bbm6 
E assim plantando, multiplicando 
 
 
F                         Gm7(11)                     F/A 
Eu vou anunciar, e ao Brasil proclamar 
                                     Bb     C#°            Dm7 
Que a esperança está no filho de Deus 
                          G/B 
Só Jesus Cristo salva, 
         Gm7            F/A                 Bb7M            Csus        
Só Nele há respostas pra um mundo em escuridão 
F                               Gm7(11)            F/A 
Eu vou me envolver, a Ele obedecer 
                                     Bb               C#°            Dm7 
Com tudo aquilo que tenho eu proclamarei: 
                           G/B               Gm7           F/A 
Só Cristo é o caminho, a verdade e a vida 
     Bb7M           Csus        Dm7 
A ponte que leva a Deus 
 
Bb/D       F       C/E 
 
Dm7         Bb7M     Fadd9      C/E 
Minha voz erguerei, joelhos dobrarei 
Dm7         Bb7M             Fadd9              C/E 
Pelos perdidos clamarei e aos que no campo estão 
Dm7                  Bb7M      
Vou com meus dons e bens 
Fadd9              C/E 
Com minhas mãos e pés 
Dm7             Bb7M      
Testemunhar só Cristo é 
Fadd9              C/E 
Ordem a todo caos 
G7(add11)                     Bbm6 
E assim pregando, discipulando 
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F                         Gm7(11)                     F/A 
Eu vou anunciar, e ao Brasil proclamar 
                                     Bb     C#°            Dm7 
Que a esperança está no filho de Deus 
                          G/B 
Só Jesus Cristo salva, 
         Gm7            F/A                 Bb7M            Csus        
Só Nele há respostas pra um mundo em escuridão 
F                               Gm7(11)            F/A 
Eu vou me envolver, a Ele obedecer 
                                     Bb               C#°            Dm7 
Com tudo aquilo que tenho eu proclamarei: 
                           G/B               Gm7           F/A 
Só Cristo é o caminho, a verdade e a vida 
     Bb7M           Csus              1º Volta no Refrão 
A ponte que leva a Deus       
 
Final:  
 
Gm7     F/A   Bb               C 
                    A ponte que leva a Deus       
Gm7     F/A   Bb               C                 F 
                    A ponte que leva a Deus       
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& b 44 Œ œ œ Jœ œ Jœ
Dm7

.œ Jœ œ œ œ
B b7M

œ œ œ
jœ œ jœ

Fadd9

w

C/E

Œ œ œ Jœ œ Jœ
Dm7

.œ Jœ œ œ œ
B b7M

œ œ œ
jœ œ jœ

Fadd9

w

C/E

& b9 Ó œ œ œ œ
Há tan toªa se

Dm7

œ œ œ ˙
di zer

B b7M

Ó œ œ œ œ
tan to a se

Fadd9

œ œ œ œ ˙
fa zer.

C/E

-- - -

& b13 Ó œ œ œ œ
Aos que ca min

Dm7 jœ œ Jœ œ œ œ œ
nha a so frer

B b7M

˙ œ œ œ œ
sem es pe ran

Fadd9

œ œ œ ˙
ça

C/E

Ó œ œ œ œ
A es tá ge

Dm7

- - - -- - - -

& b18

œ œ œ ˙
ra ção

B b7M

Ó œ œ œ œ
vou es ten der

Fadd9

œ œ œ œ ˙
as mãos

C/E

Ó œ œ œ œ
ser ca nal de

Dm7 jœ œ Jœ œ œ œ œ
trans for ma ção

B b7M

- -- - - - - -

& b23

˙ œ œ œ œ
aos que pre ci

Fadd9

œ œ œ .œ jœ
sam E as

C/E

œ œ œ jœ œ jœ
sim plan tan do mul

G7(add11)

œ œ œb jœ .œ
ti pli can do

B bm6

- - - - -- - -

& b27 ‰ œ œ œ œ œ œ
Eu vou a nun ci ar

F

‰ œ œ œ œ œ œ
ao Bra sil pro cla mar

Gm7(11)

‰ œ œ œ œ œ œ œ
que a es pe ran ça es tá

F/A

œ ‰ Jœ œ œ œ œ
no fi lho de Deus

B b C #°

- - - - - - -- - -

& b31

œ ‰ jœ œ œ œ œ
Só Je sus Cris to

Dm7

œn œ œ œ œ œ œ
sal va só ne

G/B

œ œ œ œ œ œ ‰ jœ
le há res pos tas pra um

Gm7 F/A

œ œ œ œ œ œ œ œ
mun do  em es cu ri dão

B b7M C sus

- - -- - - - -

& b35 ‰ œ œ œ œ œ œ
Eu vou me en vol ver

F

‰ œ œ œ œ œ œ
a E le o be de cer

Gm7(11)

‰ œ œ œ œ œ œ œ
com tu do a qui lo que te

F/A

œ œ ‰ œ œ œ œ œ
nho eu pro cla ma rei

B b C #°

- - - - - - - - - - -- -

Eu Vou
Música: Ari Junior

Arranjo: Marcelo NellesMissões Nacionais 2022
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& b39

œ ‰ jœ œ œ œ œ
Só Cris to É o ca

Dm7

œn œ œ œ œ œ œ
mi nho é a ver da

G/B

œ œ œ œ œ œ ‰ jœ
de a vi da a

Gm7 F/A

œ œ œ œ œ œ œ œ
pon te que la va a Deus

B b7M C sus

w
Dm7

& b44 ∑
B b/D

Œ œ œ œ œ œ
Oh

F

˙ Ó
C/E

Ó œ œ œ œ
Mi nha voz er

Dm7

œ œ œ ˙
gue rei

B b7M/D

Ó œ œ œ œ
jo e lhos do

Fadd9

- - -- - -

& b50

œ œ œ œ ˙
bra rei

C/E

Ó œ œ œ œ
pe los per di

Dm7 jœ œ Jœ œ œ œ œ
dos cla ma rei

B b7M

œ Œ œ œ œ œ
e aos que no cam

Fadd9

œ œ œ œ ˙
po es tão

C/E

- - - -- - - - -

& b55 Ó œ œ œ œ
Vou com meu dons

Dm7

œ œ œ ˙
e bens

B b7M

Ó œ œ œ œ
com mi nhas mãos

Fadd9

œ œ œ œ ˙
e pés

C/E

Ó œ œ œ œ
tes te mu nhar

Dm7

-- - -

& b60 jœ œ Jœ Jœ œ jœ
só Cris to é

B b7M

˙ œ œ œ œ
or dem a to

Fadd9

œ œ œ œ .œ jœ
dos caos e as

C/E

œ œ œ jœ œ jœ
sim pre gan do dis

G7(add11)

œ œ œb jœ .œ
ci pu lan do

B bm6

- - - - -- - - - - -

& b65 ‰ œ œ œ œ œ œ
Eu vou a nun ci ar

F

‰ œ œ œ œ œ œ
ao Bra sil pro cla mar

Gm7(11)

‰ œ œ œ œ œ œ œ
que a es pe ran ça es tá

F/A

œ ‰ Jœ œ œ œ œ
no fi lho de Deus

B b C #°

- - - - - - -- - -

& b69

œ ‰ jœ œ œ œ œ
Só Je sus Cris to

Dm7

œn œ œ œ œ œ
sal va só ne

G/B

œ œ œ œ .œ jœ
le há res pos tas pra um

Gm7 F/A

œ œ œ œ œ œ œ œ
mun do  em es cu ri dão

B b7M C sus

- - -- - - - -

& b73 ‰ œ œ œ œ œ œ
Eu vou me en vol ver

F

‰ œ œ œ œ œ œ
a E le o be de cer

Gm7(11)

‰ œ œ œ œ œ œ œ
com tu do a qui lo que te

F/A

œ œ ‰ œ œ œ œ œ
nho eu pro cla ma rei

B b C #°

- - - - - - - - - - -- -

2

Eu Vou
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& b77

œ ‰ jœ œ œ œ œ
Só Cris to É o ca

Dm7

œn œ œ ‰ œ œ œ
mi nho é a ver da

G/B

œ œ œ œ œ œ ‰ jœ
de a vi da a

Gm7 F/A

œ œ œ œ œ œ œ œ
pon te que le va a Deus

B b7M C sus

‰ œ œ œ œ œ œ
Eu vou a nun ci ar

F

- -

& b82 ‰œ œ œ œ œ œ
ao Bra sil pro cla mar

Gm7(11)

‰œ œ œ œ œ œ œ
que a es pe ran ça es tá

F/A

œ ‰ Jœ œ œ œ œ
no fi lho de Deus

B b C #°
œ ‰ jœ œ œ œ œ

Só Je sus Cris to

Dm7

œn œ œ œ œ œ œ
sal va só ne

G/B

- -- - - - -- - -

& b87

œ œ œ œ œ œ ‰ jœ
le há res pos tas pra um

Gm7 F/A

œ œ œ œ œ œ œ œ
mun do  em es cu ri dão

B b7M C sus C
B b

‰ œ œ œ œ œ œ
Eu vou me en vol ver

F/A

‰ œ œ œ œ œ œ
a E le o be de cer

Gm

- - - - - - - - -- - -

& b91 ‰ œ œ œ œ œ œ œ
com tu do a qui lo que te

F/A

œ œ ‰ œ œ œ œ œ
nho eu pro cla ma rei

B b C #°
œ ‰ jœ œ œ œ œ

Só Cris to É o ca

Dm7

œn œ œ œ œ œ œ
mi nho é a ver da

G/B

- - - - -- -

& b95

œ œ œ œ œ œ ‰ jœ
de a vi da a

Gm7 F/A

œ œ œ œ œ œ œ œ
pon te que le va a Deus

B b C sus

.˙ ‰ jœ
a

Gm F/A

œ œ œ œ œ œ œ œ
pon te que le va a Deus

B b C sus

.˙ ‰ jœ
a

Gm7 F/A

& b100

œ œ œ œ œ œ œ œ
pon te que le va a Deus

B b C sus

w ∑
F

3

Eu Vou
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Letra: Débora Cádimo
Arranjo: Joyce Leão

Em todo Brasil, crianças brincando
Sorrindo e cantando vão anunciar

Jesus transformou, sim todo o meu ser
Alegre eu vou, agora dizer

Só Jesus Cristo Salva
Só Jesus Cristo Salva
Só Jesus Cristo Salva
Só Jesus Cristo Salva

Ele é o Caminho e a Verdade
Luz na escuridão

Água que sacia a nossa sede
Pão que alimenta o coração

Só Jesus Cristo Salva 
Só Jesus Cristo Salva
Só Jesus Cristo Salva 
Só Jesus Cristo Salva

Música Infantil

Salva 
Jesus CristoSó
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Só Jesus Cristo Salva 

Música Infantil Missões Nacionais 2022 

 
Letra: Débora Cádimo 

Arranjo: Joyce Leão 
 
Intro:  D   G   D G D  A  D  C 

 
         D                     D 
Em todo Brasil, crianças brincando  
        D                                    D 
Sorrindo e cantando vão anunciar 
       D                                  D 
Jesus transformou, sim todo o meu ser  
  D                        D 
Alegre eu vou, agora dizer 
 
D                                C 
Só Jesus Cristo Salva  
D                                C 
Só Jesus Cristo Salva  
D                                C 
Só Jesus Cristo Salva  
D                      Am7   D7      
Só Jesus Cristo Salva  
 
G9         Asus                 D       Bm          
Ele é o Caminho e a Verdade 
G9             Asus      D        Bm 
Luz na escuridão 
G9              Asus                D     Bm 
Água que sacia a nossa sede 
G9            Asus                    D              1º Am7   D7 (Volta em B) 
Pão que alimenta o coração            2º (Volta na Intro) 
 
 
Groove e Percussão  
 
D                                 
Só Jesus Cristo Salva  
D                                  
Só Jesus Cristo Salva  (4x) 
 
 

A 

B 

C 



46 | Revista da Campanha 2022

&

&

##

##

42

42Coro

˙

∑

D

œ œ œ œ œ œ

∑

G

˙

∑

D

œ œ œ œ œ œ

∑

G

˙
∑

D

&

&

##

##Coro

6

œ œ œ œ .œ œ
6 ∑

A

.œ jœn
∑

D C

˙
Œ . jœ

Em

.Û Û Û

œn œ œ œ
to do Bra sil,

D 7A

∑

.œ jœ
cri- - -

&

&

##

##Coro

11 .Û Û Û
11

œ œ œ œ
an ças brin can

D 7

∑

.œ
jœ

do Sor

.Û Û Û

œn œ œ œ
rin doIe can tan

D 7

∑

Rœ œ œ œ
do vão

.Û Û Û

œ œ œ œ
a nun ci ar

D 7

- - - - - - - - - -

&

&

##

##Coro

16 ∑
16

.œ jœ
Je

.Û Û Û

œn œ œ œ
sus trans for mou,

D 7

∑

.œ jœ
sim

.Û Û Û

œ œ œ œ
to doIo meu ser

D 7

∑

.œ jœ
A- - - - -

&

&

##

##Coro

21 .Û Û Û
21 œn œ œ œ

le gre eu vou,

D 7

∑

œ œ œ
a

.Û Û Û

œ œ œ œ
go ra di zer

D 7

∑

˙

˙

.œ œ œ œ
Só Je susCris

D

- - - - - -

&

&

##

##Coro

26

œ œ .œn
26

œ .œ jœ ‰
to sal va,

C

˙

.œ œ œ œ
só Je susCris

D

œ œ .œn

œ .œ jœ ‰
to sal va

C

˙

.œ œ œ œ
Só Je susCris

D

œ œ .œn

œ .œ jœ ‰
to sal va,

C

- - - - - - -

Só Jesus Cristo Salva
Letra: Débora Cádimo

©Todos os direitos reservados a Missões Nacionais

Score

Arranjo: Joyce Leão
Música Infantil Missões Nacionais 2022
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3Só Jesus Cristo Salva

Groove e Percussão
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Como cresci em um lar cristão evangélico, 
sempre ouvia essa palavra vocação... Logo, 
fui verificar o que de fato significava essa 
palavra e me deparei com a definição de 
que vocação é um chamado de Deus a 
uma determinada pessoa. Esse chamado 
é individual e possui características únicas 
para cada um.

Pensei: Que sensacional! Com o passar do 
tempo, eu tive esse chamado por Deus. 
No início, achei que era apenas uma em-
polgação, mas não era… Achei que quem 
era vocacionado tinha que largar tudo se 
preparar no CIEM ou SEC e ir para campo!

Logo que comecei a trabalhar como Pro-
motora de Missões da Igreja Local, meu 
pastor, Jonatas Leite do Sacramento, me 
ajudou muito, porque eu não sabia o que 
era promover e ele então me conduziu. Aos 
poucos, Deus foi cuidando de mim e do 
meu chamado, e o Pr. Jonatas deixou eu 
caminhar tomando algumas decisões, mas 
sempre com o apoio dele e ainda pedindo 
suas orientações.

Mas mesmo assim pensava: Será que es-
tou no caminho certo? Será que não era 

para eu largar tudo? Será?? Eram muitas 
dúvidas.

Com o tempo e participando de vários con-
gressos missionários, Deus me mostrou 
que a minha vocação era ficar e fazer com 
excelência aqui o que já estava fazendo. 
Que eu tinha que mobilizar os irmãos e 
o meu pastor a estarem juntos comigo, 
fazendo a missão e um único propósito.

Deus é tão perfeito que não só chama pes-
soas para ir, mas também para ficar, para 
mobilizar a orar, a ofertar e a ir. Porque 
os que vão necessitam de Deus e dos que 
ficam. Já pensou se todos fossem!?

Hoje, entendo minha vocação em mobi-
lizar sendo Promotora de Missões e Mis-
sionária Mobilizadora Voluntária, fazendo 
aqui o que Deus me confiou, e procuro 
fazer com muita humildade e excelência.

Suzi Vitorio
Promotora de Missões da PIB 

de Americana (SP) e Missionária 
Mobilizadora Voluntária



 de  desafiar!
A importância
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Com muita fé, satisfação, euforia e deter-
minação, estamos iniciando mais uma 
abençoada Campanha de Missões Nacio-
nais. Desta vez, estamos focando em um 
tema recorrente que nos concede ousadia 
para avançarmos anunciando que Só Je-
sus Cristo Salva. É justamente neste tempo 
de restauração que, como povo de Deus, 
não podemos esquecer que todos somos 
discípulos e estamos na mesma missão, 
multiplicando discípulos, orando e con-
tribuindo, tanto nos campos missionários 
como na Igreja Local.

São dias de grandes desafios e como ser-
vos bons e fiéis, não podemos atentar para 
as dimensões deles. Precisamos sim, cons-
tantemente, visualizar e focar na grandeza 
e no poder do nosso maravilhoso Deus. 
Neste contexto, lembramos do jovem Davi 
que não se intimidou diante das afrontas 
e da gigantesca e imponente aparência de 
Golias; mas, no exercício pleno da sua fé e 
experiências resultantes do seu profundo 
relacionamento com o Senhor, agiu com 
expertise, enfrentou e derrotou o gigante 
em nome do Deus vivo, o Senhor dos exér-
citos (I Samuel 17), este mesmo que está 
conosco e nos conclama para desafiarmos 
o seu povo a avançarmos mais e mais.

Vocês, meus irmãos, são vocacionados e 
comissionados pelo Senhor, para serem 
agentes da motivação e mobilização no 
campo missionário de cada um, isto é, nas 
Igrejas e associações onde estão inseri-
dos. Para, na direção do nosso Deus, de-
safiar todos os membros a desfrutarem da 
grande satisfação de orar constantemente 
pelos desafios missionários; de contribuir 
de forma desafiadora e com alegria para 
o sustento e avanço da obra missionária 
em nossa Pátria; viver missões onde estão; 
como também, atenderem ao chamado do 
Senhor da seara quando tocados pela Pa-
lavra e por testemunhos  tão impactantes 
dos feitos do Senhor nos campos, para se 
engajarem na linha de frente como Missio-
nários, Radicais, Voluntários e Parceiros.

Os obstáculos, limitações e provações que 
surgirão na prática dos relacionamentos 
mobilizadores jamais poderão assustar, 
intimidar ou desmotivar consagrados e 
fervorosos Promotores de Missões como 
vocês, empoderados e capacitados pelo 
Senhor. Exercitando com muito amor e re-
siliência esta maravilhosa missão, vocês 
terão a alegria de experimentar e se deleitar 
com o que registrou o salmista “Aqueles 
que saíram chorando, levando a semente 
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para semear, voltarão cantando, cheios de 
alegria, trazendo nos braços os feixes da 
colheita” (Salmos 126.6). Como resultado, 
teremos Igrejas despertadas e envolvidas 
em uma maravilhosa campanha, alcançare-
mos nossos alvos e seremos surpreendidos 
com as grandes coisas que o Senhor fará 
no meio de nós, por nós e através de nós.

Na Campanha passada, tivemos uma 
grande experiência em Minas Gerais, de-
safiamos e motivamos os nossos queridos 
Promotores e Mobilizadores Voluntários a 
investirem na oração, informação, moti-
vação e desafio, através de vários vídeos 
e as preciosas ações desses maravilhosos 
vocacionados. O resultado foi surpreen-
dente, tivemos o envolvimento de dezenas 
de novas Igrejas, o nosso alvo no Estado 
que foi de 1,5 milhão, alcançamos 1,1 mi-
lhão (o que representou 73% do nosso 
alvo), para glória de Deus e avanço da obra 
missionária em nossa Pátria.

Nesta campanha, a nossa meta é alcançar 
ou ultrapassar o alvo de 1,5 milhão com o 
apoio desses valorosos missionários que 

atuam dentro das nossas Igrejas, motivan-
do-os a intensificar ações que possam de-
safiar a nova geração e a todos a prioriza-
rem a obra do Senhor, ações desafiadoras 
a partir do exemplo de vidas consagradas, 
que promovam a transformação social 
por meio da solução que só Jesus Cristo 
é detentor; o que certamente vai resultar 
na multiplicação de discípulos e plantação 
de igrejas missionárias.

Amados Promotores e Promotoras de 
Missões, Deus vos convocou para esta 
preciosa missão, Ele vos capacita, ajuda 
e direciona no seu cumprimento. Lem-
brem-se, queridos, quando os membros 
das valiosas Igrejas do Senhor Jesus são 
desafiados a empreender missões, o des-
pertamento e avivamento acontecem, os 
alvos são alcançados e a Igreja avança 
para glória de Deus!

Pr. Otilio Moraes de Castro
Missionário de Alianças Estratégicas em 

Minas Gerais
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Prelúdio Vídeo-Cronômetro Até Sozim (Marco Telles)

Palavra de boas vindas

Oração Intercessória

Saudação e recepção dos visitantes

Canto congregacional Maravilhosa Graça Medley Cântico / Hino 193 HCC
(Phill Wickham / Lillenas - Arr. Joyce Leão)

O MESTRE NOS CHAMA, PARA ONDE IREMOS?

Recitativo Bíblico: João 6.68-69
Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras 
da vida eterna.
E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente.

Momento Missionário  “O que é ser um Radical no Brasil?”
Notícias do campo missionário

Oração por missões no Brasil: pela vida e sustento de todos os Radicais (Amazônia, 
Sul, Sertanejo, Pantanal, Cerrado, Cristolândia, Surdos, Metropolitano Fortaleza, Sal-
vador e São Paulo)

OBEDECEREMOS AO SEU MANDAR E SEGUIREMOS AO BOM MESTRE

Canto Congregacional 308 HCC Onde quer que for, Irei (Crosby, Entzminger, 
Norris,Sankey)

Leitura Bíblica Uníssono: Marcos 10.28-30 
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E Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos, e te seguimos.
E Jesus, respondendo, disse: Em verdade vos digo que ninguém há, que tenha deixado 
casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor 
de mim e do evangelho,
Que não receba cem vezes tanto, já neste tempo, em casas, e irmãos, e irmãs, e mães, 
e filhos, e campos, com perseguições; e no século futuro a vida eterna.

ANUNCIANDO A TODO BRASIL QUE SÓ JESUS CRISTO SALVA

“Todo cristão ou é um missionário ou é um impostor” (C.H. Spurgeon)

Canto Congregacional 603 HCC Minha pátria para Cristo (Entzminger, Lindsey, 
Ichter - Arr. Joyce Leão)

Tema da Campanha de Missões Nacionais

Divisa

Hino oficial 

Ofertório  

Canto Congregacional Adoração sem limites (Aline Barros)

Oração       

Mensagem Pastor

Oração e Benção

Poslúdio  Cantado Tu és bom (Adoração e Adoradores)



Culto 2

54 | Revista da Campanha 2022

Prelúdio, Vídeo-Cronômetro Quanto Amor (Ibab Celebração Acústico)

Palavra de boas vindas

Chamada à adoração Único Caminho (Hillsong)

JESUS É O CAMINHO, ACREDITE E VIVA!

Inspiração Musical Acredito (Leonardo Gonçalves)

Recitativo Bíblico: “Porque esta é a vontade de meu Pai: que todo aquele que vê o 
Filho e nele crê tenha a vida eterna.” (Jo.6.40)

Saudação e recepção dos visitantes

Canto Congregacional 251 HCC Salvação Jesus Me Dá (Manuel de Souza/ 
Albert Fisher)

Oração de adoração e gratidão à Jesus, pela vida com Ele

Leitura bíblica alternada: João 7.38; 8.32; 8.44; 14.6

Dirigente: Disse Jesus: Como diz a Escritura, rios de água viva correrão do interior de 
quem crê em mim.

Congregação: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.

Dirigente: Ele (o diabo) foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, pois 
nele não há verdade. Quando ele mente, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e 
pai da mentira.

Congregação: Eu sou o caminho, a verdade e a vida; ninguém chega ao Pai, a não ser 
por mim.

Canto Congregacional 256 HCC Jesus Quer Entrar Hoje em Teu Coração  
(Carmichael, Sutton)

Leitura Bíblica: João 8.34-36.

Dirigente: Jesus continuou: Em verdade, em verdade vos digo que todo aquele que 
comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre na casa; 
mas o filho permanece ali para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente 
sereis livres.”
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Momento missionário: “A Região Norte Clama por Jesus”

Notícias do campo missionário

Oração: Pelo Norte do Brasil e todos os vocacionados que atuam nessa região

Tema da Campanha de Missões Nacionais

Divisa

Ofertório

Hino oficial da Campanha

Oração

Mensagem Pastor

Oração e Benção

Poslúdio, instrumental
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Prelúdio Vídeo-Cronômetro A esperança é Jesus (Marcelo Nelles)

Palavra de boas vindas

Canto congregacional Alfa e ômega (Marine Friese)

Oração de adoração e gratidão

SOMOS CARTAS VIVAS, QUE LEVAM A MENSAGEM DA SALVAÇÃO

Recitativo Bíblico: Tiago 1.27
A religião pura e imaculada para com Deus e Pai, é esta: Visitar os órfãos e as viúvas nas 
suas tribulações, e guardar-se da corrupção do mundo.

Canto congregacional Poder pra Salvar (Aline Barros)

Leitura Bíblica : Mateus 28.18-20

Dirigente: E, chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu 
e na terra.
Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do 
Filho, e do Espírito Santo;
Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado; e eis que eu estou 
convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém.

CARTAS VIVAS, SELADAS PELO SENHOR JESUS

Canto Congregacional 541 HCC As boas novas anunciai (Thomson, Ginsburg, 
Walch)

Leitura Bíblica Alternada: Efésios 6.14-19

Homens: Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida 
a couraça da justiça;
Mulheres: E calçados os pés na preparação do evangelho da paz;
Homens: Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os 
dardos inflamados do maligno.
Mulheres: Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a pa-
lavra de Deus;

Culto 3
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Homens: Orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando 
nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos,
Mulheres: E por mim; para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com 
confiança, para fazer notório o mistério do evangelho.

Saudação e recepção dos visitantes

Canto Congregacional 560 HCC Olhando para Cristo (Soren, Miles)

CARTAS VIVAS, QUE PROCLAMAM A ESPERANÇA SEM CESSAR

Canto Congregacional Sonda-me, usa-me (Aline Barros)

Momento missionário: A região Centro-Oeste precisa ouvir que Jesus Salva!

Notícias do campo missionário

Oração: Pelo Centro-Oeste do Brasil e todos os vocacionados que atuam nessa região.

Tema da Campanha de Missões Nacionais

Divisa

Ofertório

Hino oficial

Oração

Mensagem Pastor

Oração e Benção

Poslúdio, instrumental
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Prelúdio Vídeo-Cronômetro República do Amor (João Alexandre)

Palavra de boas vindas

Oração de louvor

Canto Congregacional Grande (Adhemar de Campos)

A NAÇÃO CLAMA POR SOCORRO: JESUS É A ÚNICA SALVAÇÃO

Inspiração Musical Pra cima, Brasil (João Alexandre)

Recitativo Bíblico: Salmos 33.12

Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo ao qual escolheu para sua 
herança.

Saudação e recepção aos visitantes

Canto Congregacional Bem aventurado (Aline Barros)

Leitura Bíblica alternada: 1 Pedro 2.9-12
Dirigente: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo ad-
quirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua 
maravilhosa luz;
Congregação: Vós, que em outro tempo não éreis povo, mas agora sois povo de Deus; 
que não tínheis alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia.
Dirigente: Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das 
concupiscências carnais, que combatem contra a alma;.
Congregação: Tendo o vosso viver honesto entre os gentios; para que, naquilo em que 
falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas 
boas obras que em vós observem.

Canto Congregacional 174 HCC Nome bom, Doce a Fé (Baxter, Rufino Duarte, 
Doane)

Poesia Levantai os olhos (Myrtes Matias)

Canto Congregacional Deus Sara essa nação (Saul Gutman – Comunidade de Nilópolis)

Culto 4
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Momento missionário: O Nordeste tem sede de Deus!
Notícias do campo
Oração: Pelo Nordeste Brasileiro: Jesus é a água da vida!

Tema da Campanha de Missões Nacionais

Divisa

Hino Oficial

Ofertório

Canto Congregacional 478 HCC Tua voz escuto a convocar-me (Hiram Rollo Júnior)

Oração de consagração

Mensagem Pastor

Oração e Benção

Poslúdio Cantado Tu és Santo (Ronaldo Bezerra)



Culto 5
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Prelúdio, Instrumental 80 HCC Piano Bendito seja sempre o cordeiro         
(Kerr Neto, Camargo Filho, Ralph Manuel)

Palavra de boas vindas

Oração de intercessão

Canto congregacional Vem esta é a hora (Vineyard)

DEIXE A LUZ DE JESUS BRILHAR NO SEU VIVER

Leitura bíblica alternada: Mateus 5. 13-16
Dirigente: Vós sois o sal da terra; e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para 
nada mais presta senão para se lançar fora, e ser pisado pelos homens.
Congregação: Vós sois a luz do mundo; não se pode esconder uma cidade edificada 
sobre um monte;
Dirigente: Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, 
e dá luz a todos que estão na casa.
Congregação: Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as 
vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus.

Inspiração Musical Brilhar por Ti (Novo Tom)

Tema da Campanha de Missões Nacionais

Divisa

Hino Oficial

Momento missionário: A Região Sul do Brasil
Notícias do campo missionário
Oração: Pelo Sul do Brasil e todos os vocacionados que atuam nessa região.

Saudação e recepção dos visitantes

Canto Congregacional 366  CC Firmeza (Edward Mote)

Oração de adoração e gratidão à Jesus, pelas verdades que nos dão segurança

Leitura bíblica por uma criança: Isaías 60. 1
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Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor já vai nascendo 
sobre ti.

Inspiração Musical: Coro Infantil Minha pequena luz (Alberto de Matos/Cristina Mel)

Música Infantil da Campanha de Missões Nacionais 2022

Canto Congregacional Ser conhecido de Deus (Renascer Praise)

Ofertório

Canto Congregacional  323 HCC Eu Alegre vou na sua luz (Venter, Deter, Weeden)

Oração

Mensagem Pastor

Oração e Benção

Poslúdio Cantado Eu tenho um chamado (Quatro por um)
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Prelúdio Vídeo-Cronômetro Deus tem um plano perfeito para o seu viver (Vocal  
sons da colina)

Palavra de boas vindas

Oração de intercessão

Canto Congregacional Aclame ao Senhor (Darlene Zschech)

FOMOS JUSTIFICADOS PELO SANGUE DE JESUS...
PARA ANUNCIAR A SUA SALVAÇÃO

Inspiração Musical Justificado (Novo Tom)

Recitativo Bíblico: Atos 13.37-39
Mas aquele a quem Deus ressuscitou nenhuma corrupção viu.
Seja-vos, pois, notório, homens irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos 
pecados.
E de tudo o que, pela lei de Moisés, não pudestes ser justificados, por ele é justificado 
todo aquele que crê.

Tema da Campanha de Missões Nacionais

Divisa

Hino oficial

Momento Missionário: O Sudeste precisa ouvir que Jesus transforma!
Notícias do campo missionário
Oração: Pelo Sudeste e todos os vocacionados que atuam nessa região

... PARA VIVER EM NOVIDADE DE VIDA

Saudação e recepção aos visitantes

Canto congregacional Jesus, O plano perfeito (Renascer Praise)

Oração de adoração e gratidão à Jesus pela salvação

Leitura Bíblica: Romanos 6.4

Culto 6
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De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte; para que, como Cristo 
foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em 
novidade de vida.

...PARA DESFRUTAR DO PODER TRANSFORMADOR DO ESPÍRITO SANTO

Canto Congregacional: 46 CC Jesus me transformou (Rowe, Ginsburg)

Leitura Bíblica alternada: Tito 3.3-7
Dirigente: Porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, 
extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, 
odiosos, odiando-nos uns aos outros.
Congregação: Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, 
para com os homens,
Dirigente: Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua mi-
sericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo,
Congregação: Que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo nosso 
Salvador;
Dirigente: Para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo 
a esperança da vida eterna.

Ofertório

Canto congregacional 447 HCC Mas eu sei em quem tenho crido (Whittle, Nelson, 
McGranahan)

Oração

Mensagem Pastor

Oração e Benção

Poslúdio, instrumental



Apoteose de
Abertura da Campanha
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Participantes:

• Brasil – roupa com uma, duas ou três cores da bandeira do Brasil ou roupa branca, 
com uma faixa verde e amarela. Se possível, decorar o texto (Encontre no Blog do 
Promotor o resumo dos pontos principais).

• Norte – vestido como ribeirinho, com vara de pescar, chapéu, e etc.

• Sudeste – roupa de operário, ou roupa social, carregando pasta de documentos, etc.

• Nordeste – vestido rodado, lenço na cabeça, chinelo ou calça e camisa bem simples, 
botina, chapéu de palha e etc.

• Centro-Oeste - roupa de peão, berrante, bota e etc.

• Sul – bombacho, camisa, lenço, chapéu, bota, com chimarrão nas mãos e etc.

• Voz oculta 1

• Voz oculta 2

• Igreja – Vestida com uma camiseta da campanha ou amarela Jesus Transforma. 
Pessoa bem expressiva que fale com muita vibração, entusiasmo e otimismo. Se 
possível, decorar o texto (Encontre no Blog do Promotor o resumo dos pontos 
principais). Também é possível realizar a apoteose com a Igreja sendo apenas uma 
voz oculta, mas apenas em último caso. É importante ser uma voz diferente das 
outras vozes ocultas.

• Pessoas na Congregação – Combinar antes com algumas pessoas para participar 
na congregação da parte final da apoteose.

As falas das regiões são lidas por duas vozes ocultas. Caso a região seja caracterizada 
por mulher, use a voz oculta feminina, se for homem, masculina. Caso todas as regiões 
sejam caracterizadas por pessoas todas de um mesmo sexo, pode usar só uma voz oculta.

Procure fazer a outra apoteose preparada para o culto de encerramento da campanha. 
Nossa sugestão é que nesta apoteose de abertura as regiões estejam mais sérias e só-
brias diante das dificuldades e problemas que passam. Já a apoteose de encerramento 
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é uma continuação desta, e lá as regiões estão felizes por tudo o Deus tem feito através 
de sua igreja, e, como é uma peça mais curta e divertida, cada região deve falar com o 
seu sotaque característico ao invés da voz oculta.

Cada igreja deve adaptar essa apoteose para sua realidade, tempo disponível, número 
de participantes e gosto. Fique à vontade para usar as partes que desejar e fazer as 
mudanças que achar necessário!

No Blog do Promotor, está disponível tudo para realização desta apoteose, sugestão de 
roupas, download das músicas, o Power Point para ser projetado durante a apoteose, 
de acordo com o texto, e etc. Aproveite!

Apoteose - Brasil, Só Jesus Cristo Salva!
• Fundo Musical (Disponível para Download no Blog do Promotor)

Comece com a música bem alta. O Brasil entra e se posiciona no centro do palco. Dimi-
nuir o volume para o Brasil começar a falar. Deixe a música baixinho durante a narração. 
Sempre, após sua fala, sai do centro e fica do lado, no palco. Após cada região falar, 
volta ao centro.

• BRASIL – Eu sou o Brasil e hoje é um dia muito especial, pois vou receber minhas 
regiões para saber como andam as coisas por todo o meu território, especialmente 
após esses anos de pandemia! Estou esperançoso, afinal sou um país cheio de rique-
zas naturais e paisagens belíssimas. Não tenho terremotos e meu povo é talentoso 
e trabalhador. Espero um futuro maravilhoso! Que entre a primeira região!

Aumenta o volume da música enquanto o Norte entra. Abaixar o volume para começar 
a leitura ou a fala. Fica no centro do palco e sai no final para o lugar pré-estabelecido 
no palco.

• NORTE (Voz Oculta) – Olá Brasil! Eu sou o Norte! Sou a maior região do Brasil em 
termos de extensão territorial e a que concentra a maior biodiversidade, graças à 
existência da Floresta Amazônica. Mesmo em meio à pandemia que provocou a 
redução da atividade econômica em todo país, a minha região registrou um de-
sempenho positivo, em especial por causa da produção de grãos e desempenho 
do comércio1. Mas, continuo com muita preocupação com a imensa população que 
vive às margens de meus milhares de rios e igarapés. Mais de 35 mil comunidades 
ribeirinhas, onde há muita carência. Milhares de crianças! Minha região deveria ter 
muita fartura, mas aqui há uma grande ausência de assistência social, médica e 
odontológica! Minha situação não é boa, Brasil!

1 https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2021-03/em-meio-pandemia-atividade-econo-
mica-cresce-no-norte-e-centro-oeste

https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2021-03/em-meio-pandemia-atividade-economica-cresce-no-norte-e-centro-oeste
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2021-03/em-meio-pandemia-atividade-economica-cresce-no-norte-e-centro-oeste
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• BRASIL – Sim, a notícia que milhares ainda vivem em isolamento e sem assistência 
não é boa! Que tristeza! Certamente muitas crianças! (Demonstra tristeza!) Obrigado 
Norte! Vamos para o Sudeste, quem sabe as notícias sejam boas! Que entre o Sudeste!

Aumenta a música, o Norte sai para o lugar pré-estabelecido no palco e entra o Sudeste

• SUDESTE (Voz Oculta) – Olá, Brasil querido! Trago o relatório da região Sudeste. 
Economicamente, sou a região mais desenvolvida do Brasil. Tenho as maiores 
cidades, famosas pelo ritmo de vida, mas com sérios problemas de desemprego, 
violência, saúde, educação, transporte e moradia. A pandemia causou grande 
impacto em minha região por ser a mais ligada à indústria e comércio2. Aqui, as 
pessoas vivem inseguras. A desigualdade social é imensa! As drogas estão por todos 
os meus cantos, e mesmo crianças estão se perdendo nos vícios! Preciso de ajuda 
para melhorar minha situação, Brasil!

• BRASIL – (Demonstrando muito descontentamento) Meu povo da região Sudeste 
tem sofrido muito. As famílias estão se perdendo na correria do dia a dia! Que tris-
teza! Quantos perdidos nas drogas! (Demonstra tristeza) Obrigado Sudeste! Acho 
que vou para o Nordeste! Lá tem aquelas praias maravilhosas e... esse meu povo 
é animado, ... tenho certeza que as notícias serão boas! Nordeste, apresente-se!

Aumenta a música, o Sudeste sai para o lugar pré-estabelecido no palco e entra o Nor-
deste.

• NORDESTE (Voz Oculta) – Olá, Brasil! Eu tenho muitos contrastes. Sou terra do 
povo amável, cidades lindas, com um belo litoral, e tenho meu sertão, de um povo 
forte, mas que sofre muito, marcado pela seca, fome e pobreza, problema que au-
mentou devido a pandemia! Também concentro o maior número de Quilombolas 
do país. Meu povo anda confuso em suas expressões religiosas, há uma mistura 
de catolicismo com umbanda, devoção ao Padre Cícero e São Francisco de Assis. 
A minha maior dificuldade é a pobreza que gera muitos problemas sociais. Nestes 
locais há pouca assistência social, médica e odontológica, especialmente nas mais 
de 6 mil comunidades sertanejas, grande parte, isolada. A fome aumentou nestes 
últimos anos! Muitas crianças que só se alimentavam na escola, não tiveram mais 
aulas devido a pandemia3. Não sei mais o que fazer, querido Brasil!

• BRASIL – Que triste relatório! Meu coração está sangrando! Meu povo está sofrendo! 
(Para um pouco e demonstra um choro). Obrigado Nordeste! Vou para o Centro-
-Oeste! Quem sabe ali com o poder político... talvez as coisas estejam melhores! 
Centro-Oeste, dê seu relatório!

Aumenta a música, o Nordeste sai para o lugar pré-estabelecido no palco e entra o 
Centro-Oeste.

2 https://economia.ig.com.br/2020-04-30/sul-e-sudeste-sofrem-mais-com-crise-da-pandemia-que-
-outras-regioes.html
3 https://www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/2021/04/seca-fome-e-miseria-no-sertao-nor-
destino-na-pandemia-lembram-anos-90.shtml

https://economia.ig.com.br/2020-04-30/sul-e-sudeste-sofrem-mais-com-crise-da-pandemia-que-outras-regioes.html
https://economia.ig.com.br/2020-04-30/sul-e-sudeste-sofrem-mais-com-crise-da-pandemia-que-outras-regioes.html
https://www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/2021/04/seca-fome-e-miseria-no-sertao-nordestino-na-pandemia-lembram-anos-90.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/2021/04/seca-fome-e-miseria-no-sertao-nordestino-na-pandemia-lembram-anos-90.shtml
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• CENTRO-OESTE (Voz Oculta) – Olá, Brasil! Graças a grande participação do agro-
negócio e a minha estrutura industrial, o impacto da pandemia foi menos severa 
aqui4. (Brasil se alegra com a boa notícia) Porém, sofro na época do verão com 
constantes inundações. Sou um paraíso ecológico para os turistas, tanto daqui, 
como das regiões amigas, mas para o meu povo pantaneiro, as distâncias e o difícil 
acesso trazem isolamento e solidão. Também tenho milhares de comunidades 
ribeirinhas no pantanal, vivendo sem assistência social, médica e odontológica! 
Preciso de ajuda, Brasil!

• BRASIL – Eu não acredito! Eu, um país tão lindo, tão jovem perto de outros colegas 
países, ouvindo todas estas coisas acontecendo no meu território! O que há de 
errado? Bem, que entre a região Sul.

Aumenta a música, o Centro-Oeste sai para o lugar pré-estabelecido no palco e entra 
o Sul.

• SUL (Voz Oculta) – Olá, Brasil! Muitos acham que eu tenho a realidade diferente 
das outras regiões, no que diz respeito à situação econômica, mas também tenho 
muitos problemas e meu povo passa por muitas aflições! Em apenas três meses de 
Pandemia, eu perdi mais de 314 mil empregos5. Aqui, há um individualismo muito 
grande, as pessoas são muito fechadas em seus próprios interesses e isso, involunta-
riamente, causa um grande vazio em minha população. No campo religioso, grande 
parte da população é católica sincretista, envolvida com espiritismo, umbanda e 
candomblé. Aqui, tenho o maior índice de suicídio do país! Brasil, meu povo é muito 
infeliz! (Demonstra muita tristeza).

• BRASIL – (Andando pelo palco, demostrando preocupação) Obrigado, Sul! (Sul se 
retira para o mesmo local do palco das outras regiões) Estas são as minhas regiões. 
Que tristeza! Eu estava tão orgulhoso das minhas dimensões, da minha fauna e flora, 
das paisagens maravilhosas, da mistura de raças... e o que ouço? Só sofrimento, 
fome, miséria... quanta tristeza! Não há mais esperança! (Para e fica pensativo).

• Vozes Ocultas 1 e 2 (em uníssono): Brasil, não desanime! Ouça o que temos a lhe 
dizer... Ouça esta mensagem com atenção!

• Música: “Brasil” (De João Alexandre) – Solo ou use a música. (Disponível para 
Download no Blog – Vídeo cantado e playback.

(Fundo Musical – Deixar tocando baixinho) - Disponível para Download no Blog

• BRASIL – Que linda mensagem! Mas, sou tão grande, gigante e com tantos proble-
mas! (Fica triste novamente).

4 https://economia.ig.com.br/2020-04-30/sul-e-sudeste-sofrem-mais-com-crise-da-pandemia-que-
-outras-regioes.html
5 https://www.nsctotal.com.br/colunistas/estela-benetti/efeitos-da-pandemia-regiao-sul-perde-
-314-mil-empregos-em-tres-meses

https://economia.ig.com.br/2020-04-30/sul-e-sudeste-sofrem-mais-com-crise-da-pandemia-que-outras-regioes.html
https://economia.ig.com.br/2020-04-30/sul-e-sudeste-sofrem-mais-com-crise-da-pandemia-que-outras-regioes.html
https://www.nsctotal.com.br/colunistas/estela-benetti/efeitos-da-pandemia-regiao-sul-perde-314-mil-empregos-em-tres-meses
https://www.nsctotal.com.br/colunistas/estela-benetti/efeitos-da-pandemia-regiao-sul-perde-314-mil-empregos-em-tres-meses
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A igreja se levanta falando alto do meio da Congregação. Ao chegar no palco, enquanto 
fala, traz as regiões para perto do Brasil, no centro.

• IGREJA - Brasil, espera! Existe uma esperança! Existe salvação! Há um povo que te 
ama! Sim, eu te amo! Eu sou a Igreja de Cristo, o povo de Deus, e sei onde encontrar a 
salvação! Só Jesus Cristo Salva! Estou disposta a repartir o amor de Jesus nas casas, 
nas ruas, nos rios, nas cidades grandes e pequenas, entre os índios, entre os que 
sofrem, os abandonados nas ruas, as crianças, os excluídos da sociedade! Vou aos 
presídios, aos doentes, vou vestir aqueles que têm frio, dividir o pão com o faminto! 
Todo o Brasil pode ser transformado e encontrar a verdadeira felicidade em Jesus.

Eu estou espalhada por todas as regiões com centenas de radicais plantando igre-
jas, formando líderes, compartilhando o amor de Jesus. Eu estou na Amazônia e 
no Sertão com o Novo Sorriso cuidando de milhares de pessoas através do barco 
O Missionário e da Carreta do Sertão! Eu estive presente durante a pandemia e 
levei milhares de cestas básicas para o povo! Eu estou também entre os surdos, 
que são tantos! Estou nas grandes cidades levando esperança e salvação através 
dos Radicais Metropolitanos! Ah... eu estou entre os indígenas levando salvação e 
a palavra de Deus em seu idioma! Estou chegando em milhares de crianças com o 
Viver Escola. Estou entre os universitários! E vou até em lugares que ninguém quer 
ir! Sim, estou nas Cracolândias, nas ruas, amando e resgatando milhares de pessoas 
que não existem para a sociedade, mas eu estou lá através das Cristolândias! Estou 
nos presídios, onde ninguém quer ir! Estou no Pantanal, no Cerrado, nos hospitais! 
Estou no Sul e, só em 2021, cheguei em 11 cidades diferentes! E sabe Brasil, eu es-
tou espalhada por todo o seu território. Estou em mais de 13 mil lugares, em todos 
estados e regiões, proclamando que Só Jesus Cristo salva!

• BRASIL – Ah...Igreja, o meu coração se encheu de esperança! (As demais regiões 
concordam e dizem que sentem o mesmo).

• IGREJA - Sim, há esperança! A minha missão é compartilhar para o Brasil e o mundo 
que Só Jesus Cristo salva. Por isso, eu me dedico no primeiro semestre para que 
esta verdade chegue em todo mundo e no segundo semestre para que esta verdade 
chegue em todo Brasil!

• BRASIL – Então, agora você está trabalhando por mim?

• IGREJA – Sim, estou!! Eu estou em uma grande campanha de Evangelização, com-
partilhando o amor de Deus com meus vizinhos, amigos, parentes, fazendo estudos 
bíblicos, discipulando e espalhando para todos ao meu redor a salvação em Jesus. 
E, ao mesmo tempo estou engajada em uma grande campanha missionária para 
que esta verdade chegue em todos os cantos do Brasil, pois há muitos ainda que 
precisam conhecer a verdadeira esperança que está em Jesus Cristo!
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Esta parte só deverá ser usada se for fazer a apoteose de encerramento 
da campanha disponível no material da campanha. A sugestão para o 

encerramento é bem mais curta e descontraída. Vale a pena fazer!

• BRASIL – Que coisa linda! (Pensativa) Igreja...? Você poderia voltar para me 
dar um relatório de como foram essas campanhas? 

• IGREJA – Claro, Brasil! Certamente voltarei para contar tudo o que aconteceu! 
Será uma honra compartilhar o que Deus está fazendo através de mim, a sua 
igreja!

• BRASIL – Como estou feliz! Obrigada igreja! Nunca me abandone, pois, a minha 
esperança está em você, pois quando o meu povo te encontrar, achará a Cristo! A 
minha realidade pode mudar se você espalhar esta verdade onde estiver e ao mesmo 
tempo sustentar a obra missionária! Eu preciso de você! Onde está a igreja de Cristo?

Combinar previamente com várias pessoas que estarão na congregação para ficarem em 
pé e responderem bem alto, um a um, junto com a Igreja no palco: AQUI! AQUI! AQUI! 
Todos permanecem em pé na congregação. Repete quantas vezes forem combinadas.

• BRASIL – Há esperança! O meu Brasil será transformado se todos ouvirem que:

• TODOS: SÓ JESUS CRISTO SALVA! (Em uníssono, o Brasil, as regiões, a igreja e 
todos que se levantaram na congregação).

• Começar imediatamente o Hino Oficial da Campanha - (Disponível para download 
no Blog)

Durante o hino as regiões entregam para a congregação um marcador de livro com 
os pedidos de oração de sua região, para que durante a campanha toda igreja esteja 
orando especificamente por uma região. Podem também entregar os papéis do Alvo 
Pessoal. (Ambos disponíveis para download no Blog).
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Participantes: Roupas iguais da apoteose de abertura.

• Brasil – roupa com uma, duas ou três cores da bandeira do Brasil ou roupa branca, 
com uma faixa verde e amarela.

• Norte – vestido como ribeirinho, com vara de pescar, chapéu, e etc.

• Sudeste – roupa de operário, ou roupa social, carregando pasta de documentos, etc.

• Nordeste – vestido rodado, lenço na cabeça, chinelo ou calça e camisa bem simples, 
botina, chapéu de palha e etc.

• Centro-Oeste - roupa de peão, berrante, bota e etc.

• Sul – bombacho, camisa, lenço, chapéu, bota, com chimarrão nas mãos e etc.

• Igreja – Vestida com uma camiseta da campanha ou amarela Jesus Transforma.

Nesta apoteose as regiões caracterizadas conversam entre si e com o Brasil. Nossa 
sugestão é que na apoteose de abertura as regiões estejam mesmo mais sérias e seja 
algo mais sóbrio diante das dificuldades que passam. Já na apoteose de encerramen-
to as regiões estão felizes por tudo o Deus fez através de sua igreja. Como é uma peça 
mais descontraída, cada região deve falar com o seu sotaque característico. Devem 
ser espontâneos e divertidos, mostrando esta alegria. Por exemplo... Quando o Brasil 
explica que no Sul é frio e por isso os radicais usam moletom, o Nordeste pode dizer: 
“Oh xente,... os bichim ia derrete memo com esse moletom!” O Sul responde: “Bah, ta 
vendo guri!” Use a criatividade! Quanto mais souberem o texto decorado, mais natural 
e espontâneo, por isso entregue com antecedência a peça para cada participante.

Cada igreja deve adaptar a apoteose para sua realidade, tempo disponível, número de 
pessoas e gosto. Fique à vontade para usar as partes que desejar e fazer as mudanças 
que achar necessário! No Blog do Promotor, está disponível tudo o que precisa para 
realização desta apoteose, inclusive o Power Point para ser projetado durante a toda a 
apoteose, de acordo com o texto.

Apoteose de
Encerramento da Campanha
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Encerramento da Campanha

Apoteose - Brasil, Só Jesus Cristo Salva! 2
• Fundo Musical (Disponível para Download no Blog)

Começa a música bem alto. O Brasil entra e se posiciona no centro do palco. Baixar o 
volume para o Brasil começar a falar. Deixe a música baixinho durante a peça.

• BRASIL – Eu sou o Brasil, e hoje é um dia muito especial, pois receberei a Igreja 
para dar o relatório. Há um tempinho ela me contou que neste semestre está por 
todo o meu território fazendo campanhas de evangelização e missionária! Isso me 
trouxe muita expectativa e esperança! Estou curioso para saber como foi! Mas... já 
que tenho um tempo antes, acho que quero ouvir as minhas regiões primeiro, para 
saber se a Igreja fez alguma diferença em suas vidas! Regiões, vocês já chegaram? 
Podem entrar!

Aumenta a música e entram todas as regiões juntas

• BRASIL – Olá! Como estão? Tenho uma pergunta para vocês! A Igreja fez alguma 
diferença em suas regiões?

• NORDESTE – Sim!! Muita diferença! Eu vi muita gente sendo alcançada! A igreja está 
espalhada nas casas, nas escolas, nos locais de trabalho! Eu vi a Igreja chegando 
no sertão com uma linda carreta, cuidando do meu povo com muita compaixão!

• NORTE – Sim, eu vi também!! Mas na minha região ela chega pelos rios em um lindo 
barco escrito “O Missionário” e eu vi muita gente, especialmente crianças, sendo 
atendidas. Elas saiam de lá tão felizes! Havia um brilho em seus olhos! Por onde 
aquele barco passa, espalha esperança e salvação!

• SUL – Eu também percebi isso, Brasil! Eu vi muitos jovens, com uns moletons ama-
relos indo nas casas, nas escolas, andando por vários lugares! Eles realmente amam 
o meu povo! Vários vieram de outras regiões para o Sul.

Quando o Sul menciona os Moletons Amarelos (Dos radicais Sul), as outras regiões 
interagem dizendo que em suas regiões também tem esses, mas lá eles usam umas 
camisetas amarelas, e começa a discussão porque só no Sul é moletom.

• SUDESTE – Na minha região tem vários desses amarelinhos, mas nunca vi moletom!
(Os demais... nem eu, nem eu).

• SUL – É claro que usam moletom!! Vocês não sabem de nada!

(Começa a esquentar a discussão e após alguns segundos o Brasil interrompe).

• BRASIL – Parem com essa discussão!! Chega... Chega... Sul, deixa eu explicar para 
eles o que acontece... Lá no Sul é muito frio, é o lugar mais frio do meu território! 
Certamente, a igreja está cuidando com carinho dos amarelinhos, por isso fez um 
moletom!! (Os outros fazem gesto que agora entenderam) Mas, vamos continuar... 
e no Sudeste, a igreja fez diferença?
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• SUDESTE – Sim, Brasil! Esses amarelinhos estão em todos os lugares. Eu os vi até 
nas Cracolândias, como disse a igreja. Ninguém gosta de ir naquele lugar, mas 
os amarelinhos estão lá e até abraçam aquelas pessoas. E sabe o que eu vi? Uns 
amarelinhos cor de rosa! (As outras regiões começam a rir e questionar) Sim, eles 
estavam com aquelas camisetas iguais as amarelas, mas era cor de rosa. Eu vi que 
estes cuidam e tiram as mulheres que vivem nas ruas, nas drogas, e até seus filhos! 
Coisa linda! (Os demais se lembram que já viram também).

• CENTRO-OESTE – É verdade, Brasil! Esses amarelinhos estão por todo Brasil, mas a 
Igreja está espalhada por todo lugar, muita gente, mesmo sem as camisetas amare-
linhas, está fazendo a diferença no trabalho, na escola, com os vizinhos. Eu percebi 
que eles estão se multiplicando!

Todos concordam e dizem que é isso, essa é a palavra: multiplicando!!

• NORDESTE – Sabe também o que eu vi? Observei muita gente envolvida e engajada, 
trabalhando na campanha missionária! Vi feiras missionárias, almoços, (Coloque 
o que sua igreja fez).

Todos concordam e começam a falar juntos coisas que as igrejas fazeram para levantar 
a oferta missionária. Ficam tão empolgados que ninguém escuta ninguém!

• BRASIL – Ora... Quanta empolgação!!  Silêncio, silêncio... (A igreja aparece). Olha 
quem chegou!! Entre igreja!! Como vai? Estou tendo notícias maravilhosas das 
regiões! Estou muito feliz!

• IGREJA – Olá, Brasil e regiões! Que bom revê-los! Sim... Deus tem me usado para 
que o Evangelho chegue a todos! Glórias a Ele por isso! A igreja se empenhou e fez 
uma linda campanha de evangelização e missionária... (Aqui você deve especificar 
o que sua igreja em especial fez. Coloque as fotos das atividades de sua igreja no 
Power Point da apoteose disponível no Blog, com uns slides já separados para isso).

Enquanto a igreja fala, o Brasil e as regiões ficam encantadas.

• BRASIL – Muito obrigado, igreja! Realmente a minha esperança está em você, pois 
quando o meu povo te encontrar, achará a Cristo e todos saberão que:

• TODOS – SÓ JESUS CRISTO SALVA!!

Começar imediatamente o Hino Oficial da Campanha.
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A informação é tão relevante hoje em dia 
que, em certas ocasiões, o seu uso de for-
ma eficiente e eficaz pode inclusive salvar 
vidas.

Toda informação tem um valor. Para um 
investidor, informar-se sobre a cotação de 
determinadas ações na Bolsa de Valores 
poderá resultar em lucros maiores. Para 
um agricultor, o preparo do solo depen-
de não só das suas características, mas 
também do tipo de colheita. Para um pes-
cador, saber a fase da lua proporcionará 
uma pesca de sucesso.

Portanto, a informação agrega valor aos 
nossos negócios, ao nosso trabalho, à nos-
sa sociedade, mas também à nossa vida.

A Bíblia narra a cura de um homem cha-
mado Naamã, comandante do exército 
do rei da Síria. Um homem extremamente 
respeitado, mas que um dia veio a contrair 
lepra. Uma menina israelita que trabalha-
va no palácio deste oficial, compartilha 
a seguinte informação com a esposa de 
Naamã: “- Antes o meu senhor estivesse 
diante do profeta que está em Samaria; ele 
o restauraria da sua lepra”. Quando Naamã 

A informação
diferençafaz a
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tomou conhecimento dessa informação, 
não perdeu tempo, ele foi até seu rei e 
pediu autorização para ir atrás do profeta. 
Adianto aqui o final da história. Naamã 
retorna para a Síria curado e transformado 
(2 Reis 5:1-19).

De nada adianta você ter a informação 
se não souber como utilizá-la de forma 
oportuna. O Google quando foi criado, 
tinha o objetivo de organizar a informação 
mundial e torná-la acessível e útil para to-
dos. Os criadores do Google conseguiram 
e foram além das expectativas, porque 
não param de avançar. Qual foi o mérito? 
Saber quanto vale a informação e o que 
fazer com ela.

Nossa visão missionária precisa ultrapas-
sar qualquer obstáculo ou alcance porque 
temos a informação transformadora que 
o mundo precisa: Só Jesus Cristo Salva!

Esta informação tem o valor do sangue de 
Jesus Cristo vertido na cruz do calvário. 
Jesus morreu por nós para nos dar vida!

Nos últimos tempos temos vivido momen-
tos de desesperança, incertezas, increduli-
dade e de outros males. Mas os salvos em 
Cristo Jesus devem agir como o apóstolo 
Paulo diz: “Porque não me envergonho do 
evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus 
para salvação de todo aquele que crê...” 
(Romanos 1.16).

A visão missionária de Missões Nacionais 
é alcançar todos com o evangelho, não 
importando onde as pessoas estejam: no 
campo, margens dos rios, cidades do in-
terior, grandes centros urbanos, condomí-
nios fechados, presídios ou ruas. Missões 
Nacionais tem desenvolvido estratégias 
para que todos sejam alcançados por 

este evangelho que transforma. A nova 
geração tem sido alcançada por meio da 
evangelização de crianças, a compaixão 
e graça tem reinserido na sociedade vi-
das transformadas pelo poder de Jesus, 
igrejas estão sendo plantadas nos mais 
diversos lugares do nosso Brasil fruto da 
multiplicação de discípulos. Vamos conti-
nuar dizendo ao nosso povo o que Jesus 
nos diz: “Eu sou o caminho, a verdade e a 
vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por 
mim” (João 14.6).

Precisamos fazer a diferença na nossa 
terra, na nossa geração. Deus é um Deus 
missionário, que envia: “Assim como o Pai 
me enviou, eu também vos envio” (João 
20.21). E é à luz dessa revelação de Deus 
que a igreja enfrenta o maior desafio do 
cristianismo: multiplicar discípulos.

Para tanto, precisamos usar todos os 
meios disponíveis para compartilharmos 
a preciosa e verdadeira mensagem de sal-
vação em Cristo Jesus. Use sua voz, suas 
mídias sociais, sua casa e, principalmente, 
sua vida.

Que Missões Nacionais comece em cada 
igreja alcançando suas famílias, vizinhos, 
sua comunidade local e, por meio das ofer-
tas missionárias, o nosso Brasil.

Que sejamos ousados como a menina ser-
va de Naamã. Que a informação que te-
mos em nossas mãos seja compartilhada 
oportunamente com todos. Informação 
salva vidas.

Façamos a diferença!

Pr. Paulo Sales
Missionário na Cristolândia 

Distrito Federal
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1. Clamando ao Jesus Salvador
SUGESTÃO DE ATIVIDADE 1

BASE BÍBLICA: 2 Crônicas 7.14 - “E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se 
humilhar, e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então 
eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra.”

RECURSOS: Bandeiras de pelo menos 1 estado de cada região ou menos algumas ban-
deiras dos estados brasileiros. Podem ser feitas na cartolina, impressas ou em tecidos 
mesmo.

OBJETIVO: Mostrar para igreja a importância da oração. E o quanto o nosso país precisa 
de Deus.

TEMPO APROXIMADO DE DURAÇÃO: 10 minutos

DESENVOLVIMENTO: A ideia principal é que a igreja junta faça um clamor pelo nosso 
país. Mostrando para a igreja que quando todos juntos clamando a Deus, Ele ouve seu 
povo. Então, você, promotor, fale da importância da oração, depois mostre para igreja 
as bandeiras espalhadas, nessa hora você pode apagar algumas luzes na igreja e ter uma 

Banco de Ideias
do Promotor
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música de fundo. As bandeiras espalhadas simbolizam cada região do nosso país, cada 
canto, então você vai pedir para os irmãos estenderem as mãos para alguma bandeira. 
Primeiro, cada um faz uma oração e depois você finaliza com uma oração em voz alta. Para 
encerrar, cantem algum hino de oração, uma sugestão seria o coro da música “Pra cima, 
Brasil” de João Alexandre, que diz assim: “Brasil, olha pra cima existe uma chance de ser 
novamente feliz, feliz. Brasil, há uma esperança! Volta teus olhos pra Deus, justo juiz!”.

2. Cristo vive em mim
SUGESTÃO DE ATIVIDADE 2: Monólogo

BASE BÍBLICA: O promotor recitará o versículo: “Oro também para que os olhos do 
coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a ESPERANÇA para 
a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos.” Efésios 1.18

OBJETIVO: Orientar a igreja a viver de acordo com a vontade de Deus

TEMPO APROXIMADO DE DURAÇÃO: 10 minutos

DESENVOLVIMENTO:

MONÓLOGO: CRISTO VIVE EM MIM!

Fui crucificado com Cristo. Já, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim (Gl 2:20).

É necessário que Cristo cresça e eu diminua.

Muito prazer, sou a igreja de Jesus Cristo. O corpo de Cristo, a noiva de Jesus, Santuário do 
Deus vivo, justiça de Deus, embaixador de Cristo, geração eleita, sacerdócio real, nação santa.

Cristo vive em mim!

Tenho uma grande missão a cumprir: ir pelo mundo pregar o evangelho a todas as pes-
soas e fazer discipulos. Posso ir para o Amazonas, Sertão... Na verdade, eu preciso estar 
onde Deus quer que eu esteja. Hoje, o meu “Sertão” é aqui e tenho a responsabilidade 
de falar do amor de Cristo.

Ir também é ofertar, orar, jejuar, interceder, enviar missionários convocados e sus-
tentá-los, para que todos sejam alcançados pelo evangelho que salva, liberta, cura e 
transforma.Eu posso fazer isso, porque Cristo vive em mim!

Não é mais o meu querer que me domina, mas a vontade de Deus que prevalece.

O Espirito Santo que habita em mim testifica no meu coração a boa, agradavel e perfeita 
vontade de Deus. Não preciso me preocupar e nem ter medo, pois Ele me conduzirá no 
falar, no agir, ou seja, em tudo. Gloria a Deus! Por onde eu for à luz de Cristo brilhará. 
Isso é maravilhoso... Grandioso demais!

(Pausa) Vocês estão ouvindo? Vocês estão ouvindo?
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Ouçam! O grito por socorro (Eu quero viveeer!)

Ouçam! O choro de uma perda e o lamento de uma nação que ainda não se rendeu a 
Jesus (Por que isso aconteceu? O que eu fiz para merecer isso? Que Deus é este que 
permite tantas mortes?)

Como igreja do Senhor apresso-me em socorrer, oferecer o alimento fisico e espiritual.

Não posso deixar de ir, de ajudar, nasci para pregar o evangelho, levar as pessoas ate 
Jesus, mesmo que...Vejam! Estou sendo perseguida, agredida, machucada e ferida. Ah, 
Jesus como doi... Por um instante, o desânimo e o cansaço tentam vir sobre mim. Então, 
vejo a cruz e lembro-me de tudo que Jesus fez e que Ele vive em mim! E de repente ouço 
um sussurro, o Espirito Santo, dizendo: descanse, a obra é minha, eu que realizo em ti. 
Levanto-me e começo a dançar e Ele continua falando ao som de uma linda canção: é 
meu somente meu todo trabalho e o teu trabalho e descansar em mim... Isso me trans-
borda de alegria, me faz sorrir. A paz tomou conta do meu ser. Sei que nao estou sozinha.

Neste exato, momento muitos estão precisando de uma palavra que traga esperança e 
outros sendo perseguido por levar a Esperança. Em meio aos fatos continuo olhando 
para cruz, sendo obediente a palavra de Deus. Não poderia ser de outra maneira porque 
Cristo vive em mim!

3. O sacrifício maior
SUGESTÃO DE ATIVIDADE 3: Dinâmica da Cruz

BASE BÍBLICA: João 3.16 – “Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu 
Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.”

OBJETIVO: Fazer com que as pessoas pensem um pouco sobre o sacrifício de Cristo 
por nós.

TEMPO APROXIMADO DE DURAÇÃO: 10 - 15 minutos

DESENVOLVIMENTO:

O promotor inicia a sua palavra com o versículo que está sendo a base da atividade, 
logo após peça para as pessoas ficarem em posição de cruz, com os braços esticados 
por um tempo. Nesse tempo, o promotor vai falar sobre o sacrifício que Cristo fez por 
nós e que Ele fez tudo isso para que nós possamos ser salvos. Durante a sua fala, você 
vai perceber que algumas pessoas já abaixaram os braços, muitas não aguentaram nem 
15 segundos. Então você mostra que nós nem aguentamos 1 minuto e Cristo ficou de 
9h da manhã até 15h da tarde pendurado numa cruz para que nossos pecados fossem 
perdoados e para que tenhamos a vida eterna em Cristo Jesus. Você, promotor, termine 
orando, agradecendo por este sacrifício.
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4. Jesus Cristo é a Salva,ção da nova gera,ção
SUGESTÃO DE ATIVIDADE 4: Teatro com as crianças.

BASE BÍBLICA: Mateus 19.14 - “Então disse Jesus: ‘Deixem vir a mim as crianças e não 
as impeçam; pois o Reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas’.”

OBJETIVO: Mostrar que devemos dar atenção as nossas crianças, elas precisam ser 
salvas.

TEMPO APROXIMADO DE DURAÇÃO: 10 a 15 minutos

DESENVOLVIMENTO:

O teatro precisa de quatro crianças e uma pessoa adulta que vai representar um mis-
sionário ou missionária. Começa com as crianças na frente da igreja gritando por ajuda, 
porém não saem vozes, elas podem fazer umas 4 ou 5 vezes, logo após o missionário 
vem no meio da igreja chamando a igreja a olhar e ouvir a nossa geração, dizendo para 
crianças que conhece alguém que pode sempre ajudar elas e nunca abandonará elas, 
Jesus Cristo, só Ele é capaz de nos salvar. Depois dessa palavra, as crianças falam e 
as vozes saem, nesse momento também o missionário traz comida, roupas, abraços, 
Bíblia, mostrando carinho com as crianças. E, para finalizar, as crianças junto com o 
missionário fazem uma oração de entrega da vida delas.

5. Levar a Salva,ção a todos
SUGESTÃO DE ATIVIDADE 5: MELHOR PRESENTE

BASE BÍBLICA: Marcos 16.15 - “E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho 
a toda criatura.”

OBJETIVO: Fazer o convite para alguém não crente.

DESENVOLVIMENTO:

Essa sugestão vai um pouco além de um momento missionário, aqui seria um culto ou 
uma programação de evangelismo. Porém, o convite não será apenas um cartão ou um 
convite normal. O convite para esse culto seria uma visita para levar o convite, nessa 
visita você levaria algum presente; exemplos: uma Bíblia, um Evangelho de João, uma 
pulseira da salvação, alguma coisa que fizesse a pessoa não esquecer daquele convite 
para o culto. Nesse culto então, terá um momento de oração por essas pessoas que 
aceitaram o convite. Não precisa pedir para levantar ou ir na frente, faça com que ele 
sinta à vontade no meio dos irmãos. E o objetivo principal é mostrar a eles que só Jesus 
Cristo Salva.
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A Campanha Missionária é uma rica opor-
tunidade para nos envolvermos por uma 
grande Causa: a proclamação do evange-
lho de Cristo em nossa Pátria. A oração é 
o fundamento desse sublime propósito. 
Neste ano, erguendo a bandeira, Só Jesus 
Cristo Salva, e firmados da declaração 
de Cristo: “Eu sou o caminho, a verdade 
e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser 
por mim.” (João 14.6), marcharemos na 
proclamação do Evangelho desde a Nova 
Geração, resultando em Transformação 
Social, mais Plantação de Igrejas e uma 
grande Multiplicação de Discípulos.

Sendo assim, os Promotores de Missões 
têm a missão de unirem suas igrejas aos 
campos missionários, em um só corpo 
como Cristo então nos vê. Portanto, es-
tamos unidos na mesma missão, viven-
ciando a oração, multiplicando discípu-
los e ofertando para a obra avançar cada 
vez mais em nossa Pátria. Como é lindo 
vermos o florescer das campanhas nos 
campos missionários. Pois, as lutas e as 
vitórias são de todos nós; tanto aqui nas 
Igrejas e lá nos campos o Senhor de Mis-
sões está agindo. 

Cada Promotor como discípulo de Cristo 
e Líder da Mobilização Missionária em sua 
Igreja, precisa buscar o Senhor em oração 
e na meditação da Palavra de Deus, e nesse 
exemplo de vida, convidar e envolver toda 
Igreja a se unir numa experiência de fé com 
Deus, na intencionalidade de multiplica-
rem discípulos tanto em sua comunidade, 
como também nos campos missionários 
espalhados em todas as regiões do Brasil. 

Quando oramos por uma causa, a prova 
viva de que fomos ouvidos por Deus, é 
quando comprovamos que fomos os pri-
meiros a nos envolvermos com essa causa. 
Por isso, precisamos participar de forma 
integral em todas as dimensões da obra 
missionária. 

Para realizarmos a dinâmica do Alvo de Fé 
na Igreja, é necessário praticar a Oração 
da Fé com o nosso povo. Segundo Paul Y. 
Cho, a Oração da Fé precisa ser objetiva, 
falando com Deus sobre a nossa real ne-
cessidade. Se desejo exercer minha fé na 
oferta missionária, preciso em primeiro 
lugar orar pedindo a Deus que me dê so-
nhos que serão alcançados com minha 
Oferta de Fé, e então exerço minha oração 

Aqui e lá:
A Importância  

da Oração!
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convicto de que Deus fará algo extraor-
dinário na minha vida, a partir do meu 
interior, para que o milagre seja feito em 
meu coração e assim, minha Oferta de Fé 
nascerá do operar de Deus em minha vida. 
Dessa forma, se cumprirá o que Paulo fala 
em 2Coríntios 9.7, “Cada um contribua 
segundo propôs em seu coração.” 

Na guerra entre a mente e o coração, o 
coração vencerá por conta da busca pela 
Oração da Fé, como segredo infalível de 
uma Campanha Vitoriosa, porque será pla-
nejada e executada debaixo da oração ao 
Deus de toda Glória.

Em nossos dias, ainda constatamos em 
muitas de nossas Igrejas uma triste rea-

lidade com relação a entrega de 
ofertas direcionadas à obra mis-
sionária. Sabemos que a obra 
missionária é algo divino para 
proclamação do Evangelho, mas 
no momento da entrega da ofer-
ta, revelamos que a nossa crença 
nesse Reino Glorioso de Deus está 
muito longe dos nossos anseios e 
necessidades. É muito triste a rea-
lidade do nosso confronto entre o 
divino e o material que exerce um 
forte poder em nossas decisões. 
Mas em Cristo, pela Oração da Fé 
que move nossa alma e nos leva a 
mais firme confiança no Poderoso 
Deus, que supre todas as nossas 
necessidades, teremos a grande vi-
tória sobre nós mesmos, resultan-
do num brado de louvor e alegria 
na presença do Senhor. 

Como Promotores de Missões, cla-
memos ao nosso Deus, que seu 
Espírito Santo, nos encha com 

seu poder e nos dê, ainda nesse tempo, 
a maior experiência de oração, buscando 
ardentemente o Senhor para vencer os 
nossos medos, restaurar nossa confiança 
na providência divina e nos entregarmos 
por inteiro a esta Campanha Missionária 
em uma vida de oração. 

Que sejamos os primeiros a serem trans-
formados por Deus, em Promotores de 
Missões que vivem a Oração aqui (nossas 
Igrejas) e lá (campos missionários)!

Lizete de Souza Perruci
Promotora de Missões na PIB 

de Itabaianinha (SE)
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“Se você quer resultados para dez anos, plante projetos.  
Se quer para cem anos, plante líderes estratégicos.”

Esta frase do Pr. Josué Campanhã nos leva a refletir sobre a responsabilidade do pro-
motor de missões na formação de líderes com visão missionária! Muitas vezes temos a 
impressão que o promotor é um “fazedor” de campanhas, mas nossa missão vai muito 
além! As campanhas, sem dúvida, são as maiores oportunidade que temos, mas Deus 
nos chamou para “ficar em nossas igrejas” para influenciar toda uma geração. 
Está em nossas mãos a responsabilidade de influenciar e formar líderes com visão 
missionária, que se envolvam na missão de Deus: buscar e salvar o homem perdido, 
aqui e lá nos campos missionários!

Formar líderes não é fácil e requer algumas atitudes que não são naturais aos seres 
humanos. Por isso, o trabalho de mobilização não é técnico, mas espiritual, e somente 
um servo que vive diariamente em busca de uma completa rendição do seu “eu”, con-
segue formar líderes com visão missionária com excelência!

Vamos refletir em três características de um líder que deseja formar líderes:

1.  Não precisa aparecer!
Esta é a uma característica que vai contra nossa tendência humana. Naturalmente, 
temos a necessidade de aparecer e mostrar serviço. Todo ser humano deseja ser visto, 

missionária
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valorizado e reconhecido! Mas, uma das principais maneiras de saber se de fato estamos 
formando líderes, é quando eles estão aparecendo mais do que nós! Quanto mais eu 
preciso aparecer, menos líderes estou formando! Automaticamente, quanto menos eu 
apareço, mais estou cumprindo meu papel de formar líderes! O grande problema é que, 
humanamente, todos temos dificuldade de renunciar aos holofotes. Por isso, a questão 
é muito mais espiritual do que técnica! Precisamos investir nas pessoas, transmitir 
nossa visão, capacitá-los e deixá-los fazer, soltá-los! Acredite no potencial das pessoas 
e deixe-as aparecer! Esta é uma característica dos grandes líderes!

2.  Não tem medo de errar!
Deus levanta líderes das mais diversas personalidades, temperamentos, posições sociais 
e escolaridade. Quem está no controle de tudo isto é o Senhor e não nós! Nossa ideia 
de um líder ideal nem sempre está correta. Deus chama e usa quem quer. Todos temos 
limitações e mesmo assim, Deus tem nos usado como promotores. Da mesma forma, 
Ele também tem chamado e continuará chamando outros. Avaliar se as pessoas têm 
ou não capacidade não é nossa função. Por isso, não podemos ter medo de errar! Deus 
está levantando pessoas em sua igreja! Invista, treine, capacite, ande junto, transmita a 
visão, contagie com o “Bichinho Missionário”, forme líderes, acredite no potencial das 
pessoas, pois se Deus as chamou, Ele mesmo as capacitará, mesmo com todas suas 
limitações, como tem feito conosco.

Alguns despontarão em pouco tempo, outros você terá que andar junto mais tempo, 
mas invista nas pessoas! Outra dica muito importante é: “Aproveite o brilho nos olhos, 
a paixão, o desejo de trabalhar! Não perca esse ânimo!” Muitas vezes os líderes são os 
culpados pelo desânimo das pessoas, pois não sabem aproveitar as oportunidades. 
Encontram tantos obstáculos que até os mais animados perdem a paixão! 

Todos que treinarmos serão grandes líderes? Provavelmente não, mas o bom líder não 
tem medo de errar. Ele sabe que, certamente, uma hora vai se decepcionar, e quando 
isso acontecer, ele não perderá a motivação e o ânimo. Errar faz parte da formação de 
líderes! Nem todos que investirmos e acreditarmos, serão grandes líderes. Isso é natural! 
Mas, é acreditando e investindo nas pessoas que surgem os grandes líderes! 

O verdadeiro líder é aquele que, quando seu liderado acerta, parabeniza, celebra e 
dá a ele toda a responsabilidade por sua vitória. Quando ele erra, o abraça, diz que 
está tudo bem e toma para si a responsabilidade do erro. Mas, será que quando nosso 
liderado erra a culpa é sempre nossa? Não, nem sempre! Talvez o erro seja da pessoa 
que não fez como deveria fazer, ou o brilho nos olhos era apenas “fogo de palha”, mas 
formar líderes visionários é demorado, pois é “um a um” mesmo! Mas, por que devemos 
sempre tomar para nós o erro dos nossos liderados? Porque um líder é responsável 
por todo sucesso e também por todas as falhas de sua equipe. Por isso, ele deve estar 
disposto, tanto para creditar o sucesso a eles, como para assumir a culpa quando algo 
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não vai bem. Se seus liderados o virem apontando o dedo e culpando outras pessoas, 
eles perderão o respeito por você. A lição disto tudo é aceitar o erro e aprender com 
ele! Formar líderes é não ter medo de errar!

3.  Ensina com a vida!
Quando temos uma visão, vivemos e respiramos isso! Nossa influência é natural e até 
sem perceber, envolvemos as pessoas no nosso sonho! O mundo ao nosso redor muda! 
As pessoas começam a pensar como a gente, fazer como a gente, falar como a gente! 
E então, chega um dia que observamos algo muito interessante! Nossos liderados co-
meçam a nos falar desta visão com brilho nos olhos, muitas vezes sem nem perceber 
que tudo isso começou por influência nossa! Que coisa! Talvez essa seja a forma mais 
linda de formar um líder: vida na vida! Que sensacional! Quanto menos aparecemos, 
mais formamos líderes! Quanto mais vivemos, mais formamos líderes!

Portanto, para o formador de líderes, não importa quem ensinou, o importante é 
aprender!

O verdadeiro líder não espera aplausos e medalhas por influenciar pessoas, por 
formar líderes ou por transmitir uma visão! Seu coração apenas quase explode de 
alegria quando um líder que ele formou, fala com brilho nos olhos da visão que 
Deus colocou em seu coração, mesmo sem perceber que aprendeu com ele!

“A humildade do evangelho mata a necessidade que tenho de pensar em mim. Essa é 
a liberdade que vem do auto esquecimento. É o descanso bendito que somente o auto 
esquecimento nos oferece.” Tim Keller

O movimento missionário é de Deus! Só chegaremos a toda nossa geração e alcança-
remos o Brasil e o mundo se estivermos todos alinhados na mesma visão! Precisamos 
formar líderes que sejam, a começar em nós, servos humildes, que busquem cada dia 
aparecer menos e viver mais, para que Cristo cresça, e toda honra, glória e louvor sejam 
dados única e exclusivamente a Ele!

Silvana S. P. Martines
Coordenadora da Mobilização Voluntária
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Introdu,ção
A declaração de Jesus surge na fase final de seu ministério antes dos eventos que cul-
minaram com a crucificação. O objetivo do Senhor era tranquilizar seus discípulos com 
relação ao futuro. Ele iria partir para a Casa do Pai, mas levaria seus amados para junto 
dele, por isso, poderiam viver sem perturbações em seus corações, pois o caminho para 
a Casa do Pai já havia sido revelado e os aposentos estavam preparados para recebê-los.

Tomé expõe uma dúvida. Revelou não saber para onde Jesus iria, nem qual o caminho. 
Essa declaração daria ocasião para Jesus esclarecer mais uma vez seu ministério e 
natureza como Caminho, Verdade e Vida.   

λέγει αὐτῷ [ὁ] ᾽Ιησοῦς· ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή· οὐδεὶς ἒρχεται 
πρὸς τὸν πατέρα εἰ μὴ δι᾿ ἐμοῦ.

1. λέγει αὐτῷ [ὁ] ᾽Ιησοῦς·

Disse-lhe Jesus: 

Autós é pronome pessoal do caso dativo masculino singular. Ou seja, Jesus responde 
diretamente a Tomé. Aponta que a fala de Jesus tinha como objetivo responder à ques-
tão posta diretamente por Tomé no versículo anterior. Ou seja, a ênfase é o tema do 
caminho. Qual o caminho levaria os discípulos para o mesmo destino onde Jesus iria. 

2.  ἐγώ εἰμι

Eu Sou

Esta expressão é de grande relevância para os judeus. No contexto do Êxodo surge a 
relevante declaração de Javé se identificando como Eu Sou o que Sou (Êxodo 3.14) onde 
encontra-se o Tetragrama sagrado hebraico (הוהי). 

Comentário Exegético
João 14.6
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É recorrente no livro de João o Eu Sou. “Eu sou a água da vida” (João 4.14). “Eu sou o 
pão da vida” (João 6.35). “Eu sou a luz do mundo” (João 8.12). “Eu sou a porta (João 
10.7). “Eu sou o Bom Pastor” (João 10.11). Eu sou a ressurreição e a vida (João 11.25).  
“Eu sou a videira verdadeira” (João 15.1). 

Por meio da expressão Eu sou, Jesus busca afirmar sua divindade. 

3. ἡ ὁδὸς

O caminho

A dúvida de Tomé era qual caminho levaria ao mesmo destino de Jesus. É o tema moti-
vador da resposta contida em todo o verso 6. O caminho é o tema condutor da resposta.

O caminho leva a um destino, tem uma direção. No primeiro século da Era Cristã, os 
fiéis seguidores de Jesus eram identificados como os Seguidores do Caminho, conforme 
se vê em Atos 9. 2; 19.9. 

Hebreus 9.8 e 9 diz: “o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido ma-
nifestado o caminho para o Santo dos Santos enquanto ainda permanecia o primeiro 
tabernáculo. Isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sa-
crifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa”. 

Em Hebreus, Jesus é o Caminho de livre acesso ao Pai, sem a intermediação do sumo-
-sacerdote. 

4. καὶ ἡ ἀλήθεια

e a verdade

A verdade não é uma ponderação filosófica. A verdade é uma pessoa. 

Jesus é a Verdade que liberta (João 8.32). Ele é o Libertador. O verbo, ou seja, a palavra 
encarnada, a verdade de carne e osso. Ele é essencialmente verdadeiro. Nele não há 
engano, erro, pois é Deus.  

5. καὶ ἡ ζωή·

e a vida 

Jesus é a vida. Não há vida sem a pessoa do Filho. O estar vivo depende dEle, pois Ele 
é a fonte de vida. Sua ação no ato de criar e sustentar a vida é clara no ensino neotes-
tamentário (João 1.3; Colossenses 1.17). 

Não somente a vida biológica, mas a viva vida espiritual, que não termina com a morte 
física só é possível em Cristo, pois Ele é a verdadeira vida, a vida eterna (I João 5. 20). 
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6.  οὐδεὶς ἒρχεται πρὸς τὸν πατέρα εἰ μὴ δι᾿ ἐμοῦ.

Ninguém vem ao Pai senão através de mim

Jesus é o único Caminho Verdadeiro e Vivo que leva ao Pai. A exclusividade de Jesus 
como nome dado para ligar o ser humano a Deus Pai tem lastro no ensino do Novo 
Testamento (Atos 4.12; I Timóteo 2. 5-6). 

Conclusão 
Jesus Cristo é a resposta a tudo que necessitamos. Ele é caminho que nos religa ao Pai, 
já que a queda ocorrida no Éden trouxe como consequência uma desastrosa e dolorosa 
separação entre o homem e Deus. Enquanto o pecado opera separando o ser humano 
do seu Criador (Isaías 59.3), o Filho Jesus, na qualidade de Caminho Perfeito, religa a 
criatura caída ao seu perfeito Criador.  

Num mundo tomado por engano, a verdade em sua plenitude pode ser encontrada em 
Cristo, pois Ele é Deus, um com o Pai, portanto, Nele não há erro, não está sujeito ao 
erro, Ele é o Verdadeiro Deus e a verdadeira vida. A vida vai além da existência física, 
alcançando a vida na alma, a vida espiritual e eterna. 

Por isso Cristo é a resposta para todas as necessidades humanas, pois é o caminho por 
onde seguir, a verdade a ser crida e a vida a ser vivida. 

João Emílio Cutis 
Pastor da Primeira Igreja Batista de Irajá (RJ) e professor da FABAT | Seminário do Sul
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Tema: Só Jesus Cristo Salva

Referência: João 14.6

Introdu,ção
Quando voltamos nossos olhares para o mundo, não é difícil identificar o quão perdido 
o ser humano se encontra. Por todos os lados há sinais de falta de rumo. É nítida a falta 
de direção e de sentido. Do ponto de vista espiritual, nosso país não foge à realidade do 
mundo. Se por um lado somos identificados como um país cristão, onde temos muitas 
igrejas e milhares de pessoas que se identificam com a fé, por outro, não podemos negar 
a triste realidade na qual milhares de brasileiros se encontram mergulhados na perdi-
ção das drogas, na militância de ideologias anticristãs, no secularismo e em práticas 
demoníacas. Tudo isso na busca por uma solução para os anseios da alma. 

Doenças como depressão, ansiedade, pânico e estresse cressem exponencialmente, 
atingindo das crianças aos idosos. O desequilíbrio emocional tornou-se comum. 

Enquanto isso, como sociedade organizada, vivemos um ataque sem precedentes à 
célula mãe da sociedade: a família. Há uma reunião de forças contrárias à família tradi-
cional. Tal oposição às estruturas familiares encontra apoio e eco em políticas públicas, 
movimentos culturais e artísticos e nas mídias de grande alcance.  

De fato, a situação não é fácil! A sociedade e os indivíduos mostram-se nitidamente 
perdidos em meio aos conflitos nascidos nas entranhas da natureza humana. 

Mas será que a humanidade não pode se salvar por conta própria? Será que o Brasil 
não pode se salvar através de uma ação política, que trabalhe o desenvolvimento do 
país e traga felicidade a todos os brasileiros? A resposta é desenganadamente negativa. 
Apesar do valor das políticas públicas, elas não são suficientes para atingir aspectos 
mais profundos da vida. Há muitas coisas que o estado não pode fazer. Não há dúvidas 
de que Só Jesus Cristo Salva o Brasil. 

Sugestão de
Mensagem
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Imagine uma pessoa sendo lentamente absorvida por uma areia movediça e no afã 
de salvar-se, leva as mãos às suas próprias orelhas puxando-as para cima. Qual seria o 
resultado? Nenhum! Esse esforço seria vão, pois, as mãos, como instrumentos de sal-
vação, estão se afundando juntas ao restante do corpo. Assim também são as filosofias, 
ideologias e técnicas humanas de autossalvação e autoajuda, estão todas perdidas se 
afundando. Há uma clara necessidade de um Salvador, um resgatador. É por isso que 
a Bíblia aponta duas realidades: o ser humano está perdido; Jesus Cristo é o Salvador. 
Por este motivo o texto bíblico que serve como base para esta mensagem apresenta 
Jesus como Caminho, Verdade e Vida. Neste ano, mais uma vez nos unimos como igrejas 
batistas em todo o Brasil, para juntos dizermos à nossa nação a suficiência de Jesus 
como Salvador dado por Deus para o Brasil e para o mundo. Vamos nos aprofundar um 
pouco mais neste ensino da Palavra de Deus. Seguem algumas das razões pelas quais 
podemos afirmar que Só Jesus Cristo Salva. 

I. Jesus Cristo é o Caminho
Jesus estava preparando seus discípulos para sua partida. Ele era consciente de que 
seria preso e morto pelas mãos dos líderes religiosos em Jerusalém. Estava certo de 
sua morte, mas também de sua ressurreição (Mateus 16.23). Em meio a este diálogo 
preparatório Jesus busca acalmar seus discípulos para que não sofressem perturbações 
em seus corações após sua partida, antes mantivessem uma fé firme em Deus Pai e 
em seu Filho. Além disso, Jesus assegurou já haver um lugar preparado na casa do Pai 
para que futuramente todos estivessem com Ele de modo seguro e permanente (João 
14. 1 a 4). Evidentemente que os discípulos não compreenderam de modo claro estas 
palavras de Jesus. Tudo ainda estava muito confuso e obscuro, pois não possuíam uma 
escatologia com ideia cristalina acerca do céu. Em meio a estas dúvidas, Jesus fez uma 
afirmação que deixou os seus amigos ainda mais confusos: “vocês conhecem o caminho 
para onde eu vou” (João 14.4). Foi neste momento que Tomé externou toda dúvida que 
estava no íntimo dos apóstolos: “Senhor, não sabemos para onde vais; como então 
podemos saber o caminho? (João 14.5). 

A pergunta de Tomé serviu como gatilho para que Jesus proferisse uma simples, mas 
profunda e reveladora resposta: Eu Sou o Caminho. O foco da pergunta de Tomé era 
quanto ao destino: “não sabemos para onde vais; como então saber o caminho”? A preo-
cupação quanto ao destino é sanada quando Jesus enfatiza a suficiência do Caminho.

D.A. Carson, estudioso do Novo Testamento, ensina o grande valor desta primeira afir-
mação de Jesus. Segundo Carson, caminho é um pouco mais enfatizado que verdade 
e vida, isso porque o versículo inteiro deve ser interpretado como resposta à pergunta 
de Tomé.  

O conceito de Caminho tornou-se parte integrante da vida da Igreja Primitiva. Por isso, 
os discípulos de Jesus eram chamados de seguidores do Caminho (Atos 9.2; 24.13 a 16).  
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Não havia dúvidas para os primeiros discípulos quanto ao destino que Jesus dá àqueles 
que nele confiam, pois Jesus é o caminho que nos leva ao Pai. 

Destaca-se ainda, a exclusividade de Cristo. Ele não se apresenta como um dos muitos ca-
minhos que levam a Deus, não obstante esta ser uma ideia muito difundida atualmente, 
onde o tema da diversidade busca induzir-nos à conclusão de que “todos os caminhos 
levam a Deus”. Não é este o ensino do Novo Testamento. Jesus não se apresentou como 
um dentre muitos caminhos possíveis. Jesus Cristo é o único e suficiente Caminho. 
Fora de Jesus, não há como estar na Casa do Pai, na companhia maravilhosa de Jesus. 

A ausência de caminho certo dá direção errada à vida.  Você não pode permanecer 
errante, perdido, sem saber o rumo a seguir. Abraçar Jesus, o Caminho, é bem mais do 
que uma decisão superficial. Ter a Jesus, o Caminho, é confiar Nele a ponto de entrar 
por Ele, andar nele e dele depender, seguindo seus mandamentos na certeza de que 
Ele próprio te levará a Deus. 

Ilustração

Em minha infância era comum nossa família visitar parentes e outras pessoas que-
ridas. Num certo fim de semana fomos visitar uma amada família que se mudara de 
nossa cidade, indo morar no vizinho Estado do Espírito Santo. Foi um fim de semana 
maravilhoso. O sábado foi de muitas brincadeira, conversas e comunhão ao redor da 
mesa. No domingo fomos juntos à Igreja Batista da cidade, onde a família se tornara 
membro. Mas na noite de domingo tínhamos que voltar. Na despedida, não faltaram 
abraços e lágrimas.

Depois de um certo tempo na estrada, após várias encruzilhadas e trevos, meu pai 
começou a desconfiar de que aquele caminho não nos levaria à nossa casa. Logo a 
desconfiança se tornou certeza, pois chegamos num lugar bem tumultuado onde uma 
festa popular estava ocorrendo no meio da rua. Todos concordamos que aquele lugar 
não tinha feito parte do trajeto de ida. 

No meio daquela multidão, com muitas pessoas alcoolizadas e nitidamente desorien-
tadas, meu pai percebeu que não podia buscar uma informação segura com qualquer 
pessoa. Foi quando avistou um policial que esclareceu só haver um caminho possível 
que nos levaria de volta para casa. Meu pai converteu o carro para uma nova direção. 
Duas horas depois estávamos salvos, de volta ao lar.   

Aplicação

Sem uma conversão verdadeira na direção de Deus, todos viveremos de modo errante, 
ou seja, a repetição de erros será a regra. É nosso dever como discípulos de Jesus en-
fatizarmos a necessidade de uma verdadeira conversão. Converter-se é uma mudança 
completa de rumo, tomar um novo caminho. O caminho é Jesus. 
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Não há valor num cristianismo baseado em entretenimento e animação somente. Que 
valoriza apenas o “sentir se bem”. É necessário estar em Cristo. Receber Jesus como o 
Caminho é estar e permanecer nele.

Nesta Campanha de Missões Nacionais, chamemos o Brasil para caminhar com Deus 
através de seu Filho Amado, nosso único e suficiente caminho.

II. Jesus Cristo é a Verdade
Além de único Caminho, nosso Senhor se apresentou como a Verdade. O Evangelho de 
João, e todo o Novo Testamento com ele, apontam Cristo como verdade exclusiva. Fora 
d’Ele o que podemos ver é puro engano, falsidade. 

O texto usa o artigo definido A. Suas palavras não permitem flexibilização de inter-
pretação e dubiedade quanto à possibilidade que haver outra verdade superior a ele 
mesmo, capaz de superá-lo.

Há muitas discussões filosóficas acerca da verdade. Tais discussões possuem valor do 
ponto de vista do exercício intelectual, mas não podemos nos restringir à descoberta da 
verdade meramente como conceito filosófico. Este foi um dos erros de Pôncio Pilatos, 
quando indagou a Jesus: o que é a verdade? (João 18.38) A verdade estava à sua frente. 
A verdade, o Logos, a Palavra de Deus em ação concreta. 

Mas ainda hoje a questão da verdade continua sendo um desafio enorme, especial-
mente numa atmosfera social que exclui verdades absolutas. A mentalidade de época 
dominante em nossos dias desfez o conceito de verdade única. Há quem diga que vi-
vemos a era da pós-verdade. Um tempo em que cada um tem a “sua verdade”. Não há 
verdade intrínseca em nada. Verdadeiro ou falso é decidido pelo senso individual ou 
comum. O que é verdadeiro para você pode ser errado para mim. Assim, o ser humano 
torna-se “senhor da verdade”, decidindo o que é verdadeiro à luz das conveniências 
pessoais ou coletivas. 

Mas Jesus não se autodenominou uma das muitas verdades. A verdade é única. As 
mentiras podem ser múltiplas, mas o que é verdadeiro não sofre variação. O uso do 
artigo definido a é claro. Suas palavras não permitem flexibilização de interpretação 
e dubiedade quanto à possibilidade de haver outra verdade superior a ele mesmo, 
capaz de superá-lo. Jesus é a Verdade Eterna de Deus. Enquanto o mundo busca e 
abraça “verdades flexíveis “, Jesus é a Verdade Eterna de Deus. Sendo verdade eterna, 
o Senhor Jesus continua permanentemente atual, não envelhece e seus ensinamentos 
continuam genuínos para todas as épocas, pois Jesus não é uma verdade da moda. Ele 
é a única Verdade. 

Jesus é a Verdade por conta da sua deidade. Sua natureza humana não diminuiu sua 
essência divina. Sendo o Logos de Deus e um com o Pai, nele não há inverdade alguma. 
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A pessoa de Jesus é íntegra, justa e exata. Por isso ele não pode se enganar, padecer de 
incertezas ou ficar confuso. Afinal, a verdade não mente e nem se engana. A verdade não 
se confunde. Pelo contrário, onde está presente a verdade, não há lugar para falsidade.

Assim, à luz do ensino bíblico, a Verdade é uma pessoa, não um conceito abstrato. O 
próprio Pilatos dirigiu-se a Jesus com essa questão, perguntando-lhe: “que é a verdade” 
(João 18.38). 

Ilustração

As primeiras verdades da história humana estão registradas nas páginas iniciais do livro 
de Gênesis. Mas é este mesmo livro que registra o surgimento da palavra enganosa, 
ludibriosa, a palavra que induz ao erro, ou seja, a mentira. A primeira mentira contada 
ao homem foi proferida pelo diabo, por isso Jesus lhe deu o título de pai da mentira, 
conforme registra João 8.44. Assim, vemos que a mentira serve apenas para os objetivos 
de matar, roubar e destruir, pois é a única obra que o diabo sabe realizar. 

Foi o que ocorreu na experiencia de Adão e Eva, o primeiro casal, pois preferiram dar 
ouvidos a afirmação de satanás que contradizia a palavra verdadeira de Deus. A con-
sequência foi desastrosa. O ser humano passou a sofrer dores, separação da presença 
de Deus e todo tipo de desconforto. Homem e mulher agora estavam escravizados. 

A verdade tem efeito contrário. A verdade é libertadora. 

Esta tentação acompanha a humanidade até hoje. O diabo tenta nos afastar da verdade 
e acolhermos a mentira.  

Aplicação

O único remédio capaz de curar o povo brasileiro dos efeitos das mentiras e ilusões é 
Jesus, Verdadeiro Deus e verdadeira vida. 

Como igreja, o melhor que podemos fazer por nosso país é amorosa e corajosamente 
dizermos a verdade, não para afrontar, mas para confrontar e dar a oportunidade ao 
nosso país de conhecer a Jesus. 

A verdade libertará nosso país. Mas como o Brasil conhecerá a verdade se ela não for 
anunciada? Esta é a pergunta feita em Romanos 10.14. 

Se a igreja, não pregar a Verdade de Deus, o mundo só ouvirá as vozes da mentira. 

Vamos nos unir aos missionários, sendo todos nós missionários com eles, digamos: 
Jesus é a Verdade!
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III. Jesus Cristo é a Vida
É amplo nas Escrituras Sagradas a relação de Cristo com a vida. No próprio Evangelho 
de João encontramos a seguinte afirmação: “Nele estava a vida, e esta era a luz dos 
homens” (João 1.4). A bela Epístola aos Colossenses 1. 15 a 17 nos ensina que em Jesus 
foram criadas todas as coisas e tudo subsiste por meio dele. Portanto, não há vida sem 
Jesus, pois ele agiu na criação e age na sustentação do mundo criado. Ele mesmo é a 
fonte de vida, pois tem vida em si mesmo (João 5.26). Ninguém pode transferir vida 
para Jesus, mas todos sobrevivem por conta de sua vida. 

Ilustração

Fala-se muito em qualidade de vida. O conceito de boa qualidade de vida acabou sendo 
constantemente associado às condições de estrutura e localização das cidades e dos 
indivíduos. Por isso fala-se em índice medidor da qualidade de vida. Questões como 
limpeza, infraestrutura de água e esgoto, acesso à educação e saúde aumentam ou di-
minuem o índice que classifica a qualidade de vida de um lugar. Entretanto, a qualidade 
de vida espiritual não pode ser medida por estes parâmetros. Há milhares de pessoas 
vivendo em cidades e bairros cercados de conforto, com suporte na em variadas áreas, 
mas vivendo uma vida de baixíssimo nível espiritual. Há multidões que já desistiram 
da própria vida. Perderam a graça, o riso, o brilho. São como chamas que se apagaram 
e o que resta é apenas um fio de fumaça.

  

Aplicação

A vida é mais do que um fenômeno biológico, a vida é, sobretudo, uma experiência 
espiritual. Pouco adianta o sangue correndo nas veias se a alma está sem sentido, sem 
viço, sem saúde. Pouco adianta uma vida repleta de recursos econômicos, sem que a 
esfera espiritual seja suprida. É essa vida mais profunda que pregamos em Jesus. Nosso 
papel é vivermos essa vida, testemunhar dela, pregá-la. 

Aqui onde vivemos e em todo o Brasil, Jesus é a vida de Deus para todos os brasileiros. 

Conclusão
Sendo Deus, não há mentira em Jesus Cristo. Ele é verdadeiro em sua essência. 

Tomás de Kempis disse: “Eu sou o caminho a verdade e a vida. Sem caminho não há 
como ir; sem a verdade não há saber; sem a vida não há viver. Eu sou o caminho que 
você deve seguir; a verdade que você deve crer; a vida pela qual você deve esperar. Eu 
sou o caminho inviolável; a verdade infalível; a vida sem fim”. 
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Com isso, conclui-se que Jesus é suficiente e exclusivo Salvador. Só Ele salva. Salva 
da falta de rumo, da ausência de propósito para a vida, pois é o Caminho. Salva dos 
enganos, pois é a Verdade. Ele destrói as mentiras que geram miragens fazendo-nos 
buscar refúgios que não passam de ilusões. Jesus Cristo, a Verdade, nos liberta das vãs 
filosofias e ideologias, que criam tantas discussões e divisões, mas que não possuem 
eficácia alguma para salvar o ser humano perdido. Só Jesus Cristo Salva, pois Ele é a 
Vida. Vida abundante de Deus em nós. Vida que expulsa a morte e faz jorrar do interior 
rios de águas vivas (João 7.38). 

Nosso amado Brasil precisa urgentemente desse Jesus Salvador. O canal pelo qual Jesus 
se torna conhecido é sua amada igreja. Somos os responsáveis por levar Cristo a todo o 
Brasil. Cada brasileiro, cada morador de nossa pátria querida precisa que os discípulos 
de Jesus testemunhem do poder do seu incomparável nome. Neste ano, unamo-nos 
mais uma vez ao exército missionário da Junta de Missões Nacionais e preguemos: Só 
Jesus Cristo Salva. 

João Emílio Cutis 

Pastor da Primeira Igreja Batista de Irajá (RJ) e professor da FABAT | Seminário do Sul
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Pela graça de Deus, iniciamos a nossa 
Campanha Missionária de 2022. Chegamos 
aqui muito regozijados por tudo o quando 
Deus nos concedeu nos últimos dois anos, 
os mais difíceis que passamos, mas tam-
bém foram anos de campanhas extraordi-
nárias. A participação de cada Promotor 
de Missões foi fundamental para o alcance 
de metas, como o sonho de termos a pri-
meira Carreta Missionária no Sertão, mas 
para continuarmos sonhando como um 
Brasil transformado, precisamos ir além, 
orando e trabalhando para alcançarmos a 
todo com o evangelho de Jesus.

Para que os projetos missionários avan-
cem, primeiro, precisamos avançar na pro-
moção missionária nas igrejas. Levantar 
novos intercessores e vocacionados, al-
cançar o valor proposto e enviar as ofertas 
aos campos, são objetivos da mobilização 
missionária, e o Promotor de Missões é 
chamado por Deus para esse trabalho na 
igreja local. Para abraçar tanta responsa-
bilidade, é importante contar com o apoio 
de outros, unir forças, dividir afazeres com 
pessoas com habilidades diferentes, en-
tre outras coisas. Por mais experiente e 
talentoso que seja um Promotor de Mis-
sões, trabalhar em equipe o fará alcançar 
resultados muito maiores do que poderia 
alcançar sozinho. 

A Bíblia nos ensina sobre o valor da coo-
peração:

Melhor é serem dois do que um, porque 
têm melhor paga do seu trabalho. Por-
que se um cair, o outro levanta o seu com-
panheiro; mas ai do que estiver só; pois, 
caindo, não haverá outro que o levante. 
(Eclesiastes 4.10)

Quando o trabalho é feito em equipe as 
partes se complementam, o tempo é oti-
mizado, as possibilidades de alcançar me-
tas são maiores, além da garantia da con-
tinuidade do trabalho na falta de alguém. 

Como missionários mobilizadores, temos 
passado por igrejas que um dia tiveram 
uma pessoa responsável pelo ministério 
de missões, mas que hoje não participam 
das campanhas porque não houve quem 
desse continuidade e o trabalho parou. 
Além de pensar nos prós de atuar em equi-
pe, precisamos refletir sobre a continuida-
de do ministério de missões na igreja. Se 
a obra missionária não para nos campos 
e, se ela começa primeiro na igreja local, 
devemos cumprir com o nosso papel de 
fazer discípulos também na Promoção de 
Missões.

A nossa proposta é que, seja você um pro-
motor, líder ou pastor de Missões, trabalhe 
sempre em com uma equipe, conselho ou 
ministério de Missões, mas nunca sozinho!

Débora Gomes de Souza Primo
Missionária Mobilizadora 

no Rio de Janeiro

Nunca  sozinho!
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Generosidade
O tema da nossa Campanha 2022 é Só Je-
sus Cristo Salva. A divisa vem nos mostrar 
essa realidade que só temos um caminho 
a seguir para alcançar a Salvação, quando 
diz: “Eu sou o caminho, a verdade e a vida, 
ninguém vem ao Pai senão por mim” (João 
14.6). Somente por Jesus podemos ser 
salvos. Quero aqui deixar uma palavra aos 
nossos queridos Promotores de Missões e 
a todos que amam a Deus e sua obra. 

Quero falar sobre generosidade. Que sig-
nifica virtude daquele que se dispõe a sa-
crificar os próprios interesses em benefício 
de outrem; magnanimidade. É a virtude 
de quem compartilha por bondade e deve 
ser feito de forma desinteressada, sem 
esperar nenhum retorno. 

Na segunda carta do apóstolo Paulo aos 
cristãos da cidade de Corinto, ele escreve: 
“Vocês serão enriquecidos de todas as for-
mas, para que possam ser generosos em 
qualquer ocasião e, por nosso intermédio, 
a sua generosidade resulte em ação de 
graças a Deus” (2 Coríntios 9.11).

O que é ser generoso? 

“Generosidade é o maior sentimento que 
existe. Porque nele moram a gratidão, o 
amor, o respeito, a alegria e a esperança. 
É compartilhar o que você tem, na certeza 
de que nada lhe faltará. Ser generoso é ser 
conectado com a sua alma. Ser gentil pode 

ser momentâneo, pode ser um tipo de sim-
patia. Toda pessoa generosa é gentil, mas 
nem toda pessoa gentil é generosa”. 

A generosidade anda de mãos dadas com 
a gentileza, e a palavra-chave nisso tudo 
é a DOAÇÃO. E é nesse ponto que mais 
quero me ater.

Muita gente não compreende essas pala-
vras com profundidade. A maioria pensa 
em GENEROSIDADE e DOAÇÃO com rela-
ção a dinheiro, a roupas e a utensílios. Isso 
também é generosidade, mas generosida-
de vai além de doações de coisas.

Ser generoso nos dá um sentimento muito 
intenso de alegria e felicidade, pois sei que 
muita gente será tocada por nossas ações.  
Estou dia após dia construindo o meu le-
gado, e todo legado bonito só se constrói 
através de generosidade e doação.

Doação de algo pessoal, algo que se tem 
e o outro não. Alguém sempre atento à 
necessidade do outro e que se doa para 
colaborar é generoso.

Para ser generoso é preciso desenvolver a 
SENSIBILIDADE, para perceber o que de 
fato as outras pessoas estão precisando.  

Entenda! A gente doa aquilo que tem, mas 
que o outro não tem. Se percebo que al-
guém está carente de atenção e afeto, doo 
atenção e afeto. Se percebo que alguém 
está com fome e precisa se alimentar, doo 

 aqui e lá
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um prato de comida. Se percebo que al-
guém está doente, com febre, passando 
mal, doo a ela um remédio ou se possível, 
encaminho para algum médico ou consul-
ta. Se alguém quer apenas desabafar, doo 
os meus ouvidos atentos. E aqui quero 
compartilhar o que mais as pessoas estão 
precisando para ter alegria eterna: é saber 
que Só Jesus Cristo Salva.

O Brasil está carente e precisa conhecer 
essa mensagem de maneira clara.

 Generosidade não se ensina, é algo que 
provoca, convoca os outros por meio do 
exemplo que alguém dá com sua própria 
conduta, e não de palavras que profira. 

Nossos missionários que foram chama-
dos para estarem nos campos distantes 
receberam de Deus o chamado e foram, 
se doaram. Generosamente eles decidi-
ram atender a convocação de Deus para 
doarem seu tempo, sua própria vida 
para que outros conheçam a mensagem 
de que Só Jesus Cristo Salva. Mas que-
ro compartilhar aqui que Generosidade 
não é apenas para os que decidem ir aos 
campos. Generosidade precisa acontecer 
aqui onde estamos, em nossas igrejas e lá 
nos campos onde estão nossos queridos 
obreiros. É nossa responsabilidade mos-
trar que o caminho que conduz a Deus 
é somente através de Jesus, e eu e você 
somos responsáveis por isso. Eu preciso 
anunciar essa mensagem onde estou e 
preciso ir por todo o Brasil onde eu não 
estou presencialmente, mas estou atra-
vés de minhas orações e minhas contri-
buições financeiras. Generosidade aqui e 

lá precisa acontecer. Eu sou missionária 
e muitos estão sendo generosos em me 
adotar através do PAM, sendo generosos, 
renunciando e aplicando recursos para o 
sustento da obra, mas também, eu como 
missionária, chamada por Deus para ir aos 
campos, entendo que preciso também de 
adotar missionários que estão onde eu 
não fui chamada para estar. Isso quer dizer 
que todos nós temos a responsabilidade 
e alegria de contribuir. 

Querido promotor de Missões, eu quero 
encorajar a você a ter um coração gene-
roso, trabalhando e realizando uma Cam-
panha Missionária como nunca fez em sua 
igreja e que você possa dar exemplo de ser 
um adotante do PAM, lembrando que além 
de doar seu tempo na preparação de uma 
excelente Campanha, você também parti-
cipa em toda parte, adotando um projeto 
de Missões Nacionais. Com seu exemplo, 
você poderá falar a sua igreja da bênção 
que é ter um coração generoso.

Nossa generosidade precisa resultar em 
ações de graças a Deus! 

Convido você, querido promotor de Mis-
sões, a sacrificar seus próprios interesses 
em benefício de tantos que precisam co-
nhecer a única mensagem que dura por 
toda a eternidade: Só Jesus Cristo Salva!

Maria Helena Leão
Missionária Mobilizadora 

no Rio de Janeiro
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Roteiro 1
Só Jesus Cristo Salva

Texto base – João 14.6

Divisa: “Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por 
mim.”

QUEBRA GELO

Já pegou um caminho errado e ficou assustado? Conte como foi.

TEMPO DE ORAR

Ore pelo encontro e para que a palavra de Deus fale ao coração de todos e que a espe-
rança em Jesus aqueça os corações.

TEMPO DA PALAVRA – ENTENDENDO O TEXTO

Ali estavam os discípulos, em mais uma oportunidade de ouvir e aprender com Jesus. 
Aquele momento, por mais transformador que fosse, havia se tornado comum, mas 
não era.

Os discípulos viviam uma grande expectativa de um libertador político e social, tendo 
em vista que estavam sobre o julgo de Roma, seus líderes religiosos eram incapazes 
de viver o que ensinavam e ainda oprimiam o povo com as suas regras que nem eles 
conseguiam cumprir.

Grupo Multiplicador

Roteiros
 para Pequeno



98 | Revista da Campanha 2022

Jesus começa a preparar os discípulos para o maior desafio que iriam passar, sua morte. 
“Não se turbe o vosso coração” (v1), era uma proposta demasiadamente desafiadora, 
mas necessário para o que estava por vir e que apontava para o caminho que eles pre-
cisavam trilhar, crer.

Os tempos são outros e o desafio o mesmo, crer. A palavra de Deus diz: E creu ele no 
SENHOR, e imputou-lhe isto por justiça (Gênesis 15.6).

Esse é um tempo para crer na poderosa proposta de Deus para a nossa e a próxima ge-
ração – só Jesus Cristo salva. Com a vida transformada por essa mensagem, poderemos 
transmiti-las aos outros. Precisamos ter um coração cheio dessa poderosa paz, “não 
se turbe o coração”, mesmo que tudo pareça impossível, ainda assim precisamos crer 
e teremos um coração repleto de paz.

A morte do Jesus estava para acontecer, momentos de dúvidas e incertezas, mas o 
convite era trilhar por um caminho de paz, crendo na verdade que liberta e que trará 
vida plena, não só nesse tempo, mas também para a eternidade.

Só Jesus Cristo salva é uma mensagem que precisa impactar o coração dos discípulos 
de Jesus e depois transbordar para a próxima geração.

TEMPO DE COMPARTILHAR

1. Qual foi a decisão mais importante que você tomou e que estava baseada na fé e 
não nas circunstâncias?

2. Você sente que é sua a responsabilidade de proclamar a próxima geração da fé em 
Jesus?

3. Tomé representa a nossa humanidade, como podemos avançar na fé cristã?

4. Qual a sua maior experiência de fé?

RESPONDENDO AOS DESAFIOS

Ore para que Deus tire seus medo e ansiedades.

Peça ao Senhor a oportunidade de crescer em fé.

Ore por despertamento espiritual dos discípulos de Jesus, sua igreja.

Ore pela evangelização de nossa nação.
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Roteiro 2
Não há outra possibilidade de salvação

Texto base – Atos 4.12

Divisa: “Não há salvação em nenhum outro, pois, debaixo do céu não há nenhum 
outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos.”

QUEBRA GELO

Você já passou por algum constrangimento por pregar o evangelho? Como foi?

TEMPO DE ORAR

Ore pelo encontro e pela compreensão e aplicação do texto na vida dos participantes.

TEMPO DA PALAVRA – ENTENDENDO O TEXTO

Tudo teve início, quando Pedro e João foram ao templo para orar e lá encontram um 
pedinte e ousadamente eles operam um milagre que se tornou notório na região e 
por isso se levantou uma perseguição que os levaram à prisão e nesse momento estão 
falando em sua defesa.

Os discípulos de Jesus haviam sido confrontados em toda a caminhada que tiveram 
com Jesus e agora não havia mais espaço, em seus corações, para dúvida e medo. Foi 
uma jornada com muitas experiências com Jesus que frutificou em uma fé inabalável 
e disposta a ir até o extremo de morrer, se fosse preciso.

Essa importante declaração de fé, dita em um contexto desafiador, nos traz uma grande 
reflexão de como temos vivenciado nossa fé em um mundo que vai na contramão de 
um relacionamento de intimidade com Deus.

O Brasil precisa de Jesus e nós seus discípulos precisamos pregar com toda convicção 
que não há outra possibilidade de salvação, mas para isso precisamos criar um relacio-
namento de intimidade ao ponto de nossas vidas só ter sentido em Jesus.

Não existe outra possibilidade, não há outro meio, não há outro caminho. Somos de-
safiados a sair do “politicamente correto” e ir na direção de uma vida correta diante 
de Deus.
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Tudo em volta daqueles dois homens conspirava para que eles negassem a fé, se des-
culpassem, voltassem as costas para seus princípios, afinal eram as suas vidas que 
estavam em perigo, mas ainda assim se mantiveram firmes.

Uma sociedade justa e de transformação social será possível quando a mesma com-
preender quem é Jesus e voltar-se para ele.

Como discípulos de Jesus, precisamos lutar com as ferramentas certas, com as armas 
corretas e a mensagem é: “só há salvação em Jesus”.

Diante da oportunidade de transformação social que nos é dada pelas eleições, pos-
samos ser agentes dessa transformação, sendo responsáveis e elegendo homens que 
promovam a liberdade e dê as mudanças que nosso povo tanto precisam, mas que não 
possamos esquecer que a nossa mensagem é ainda mais poderosa ferramenta dessa 
transformação.

Entender que somos cidadãos dos céus ainda que a sociedade nos aperte para que 
deixemos a nossa fé é o grande desafio que todos os discípulos de Jesus precisaram 
passar em todos os tempos e nesse não seria diferente.

TEMPO DE COMPARTILHAR

1. Como seria se você estivesse na posição dos discípulos?

2. Onde de fato temos colocado a nossa esperança de um país justo e solidário?

3. Como a mensagem “só Jesus Cristo Salva” tem impactado a sua vida?

4. Como você responderia caso estivesse em uma roda de amigos e a sua fé fosse 
agredida por um comentário ou desdenho da mesma?

5. Isso já ocorreu com você, qual foi a sua atitude?

RESPONDENDO AOS DESAFIOS

Ore para que Deus tire seus medo e ansiedades.

Peça ao Senhor a oportunidade de crescer em fé.

Ore por transformação social em nosso País.
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Roteiro 3
Jesus pagou o preço

Texto base – João 1.29

Divisa: “No dia seguinte João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam! É o Cordeiro 
de Deus, que tira o pecado do mundo!”

QUEBRA GELO

Você já teve uma dívida sua paga por outra pessoa?

TEMPO DE ORAR

Ore pelo encontro e pela compreensão e aplicação do texto na vida dos participantes.

TEMPO DA PALAVRA – ENTENDENDO O TEXTO

Permita-me conta uma experiência. Estava estudando no seminário e sem condição de 
honrar com as mensalidades, mesmo tendo ouvido diversas vezes que naquele local 
ninguém deixava de estudar por esse motivo, fui ao meu pastor falando da minha difi-
culdade e que havia tomado a decisão de parar os estudos.

O meu pastor disse que eu continuasse a estudar e que Deus iria providenciar todas 
as coisas, assim o fiz entendendo que estaria em condições financeiras quando fosse 
renovar a matrícula, mas não foi assim que aconteceu.

No final daquele semestre, fui a secretaria buscar o resultado das minhas provas a 
secretária perguntou se eu não queria aproveitar para renovar a matrícula, então falei 
que não tinha condições de arcar com as despesas em aberto e que por esse motivo 
não faria a matrícula.

A mesma buscou no controle do seminário e não havia nada em atraso, o meu pastor 
que também trabalhava lá havia quitado tudo que estava em aberto.

Quando João viu Jesus, ele se reportou diretamente ao sacrifício do cordeiro no culto 
judaico. (Hebreus 9.22)

Jesus quitou a nossa dívida com o pecado o que impossibilitava ter um acesso direto 
ao Pai.
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Jesus como cordeiro de Deus não pagou o preço do pecado, foi um preço que por mais 
que tivéssemos condições de passar o que ele passou não seria suficiente, porque es-
tamos em dívida com o pecado desde de nosso nascimento.

O cordeiro precisava ser perfeito, sem mancha, defeito e, no caso de Jesus, sem pecado.

Essa é uma mensagem poderosa que por vezes passamos por ela sem entender sua 
totalidade e profundidade.

Essa é a mensagem que precisa impactar a sua vida, o cordeiro pagou o preço e o mais 
alto preço.

Voltando a história que comecei a narrar, hoje posso abençoar a vida de outras pes-
soas, quem sabe até mesmo com a mensalidade escolar, porque aprendi como isso foi 
importante em minha vida e como pode impactar a vida de outros.

Precisamos, primeiramente, ser impactado com a mensagem de salvação do cordeiro 
e depois permitir que Deus use a nossas vidas para impactar outros.

O Brasil, será impactado quando o seu amigo ou quem sabe seu vizinho receber essa 
mensagem: Jesus pagou o preço de nossas dívidas com o pecado.

Mude o Brasil, mude o Brasil de alguém.

TEMPO DE COMPARTILHAR

1. Caso você realizasse uma pesquisa na internet e descobrisse que havia uma cura 
no início da pandemia da Covid-19, fosse um fato comprovado, mas que ninguém 
teria como saber se você não contasse, o que você faria, guardaria para você ou 
contaria para todos?

2. Como essa mensagem tem impactado a sua vida?

3. Você sente que a sua dívida já foi paga por Jesus, ou ainda se sente na dívida e 
culpado?

4. Qual o seu maior obstáculo para falar de Jesus e como vencê-lo?

RESPONDENDO AOS DESAFIOS

Ore para que Deus dê ousadia para testemunha de sua fé.

Peça ao Senhor a oportunidade para testemunhar

Ore pela plantação de igrejas no Brasil e pela multiplicação de discípulos.

Ore por seu alvo pessoal da campanha.
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Roteiro 4
Esperança

Texto base – João 13.1

Divisa: “Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado 
o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que 
estavam no mundo, amou-os até o fim.”

QUEBRA GELO

Você já ouviu a expressão “O amor acabou”? O que você acha disso?

TEMPO DE ORAR

Ore pelo encontro e pela compreensão e aplicação do texto na vida dos participantes.

TEMPO DA PALAVRA – ENTENDENDO O TEXTO

Jesus está preparando os discípulos para o grande desafio de sua paixão.

Foi um momento muito especial e desafiador, que Jesus ensina aos discípulos sobre o 
seu amor e que o mesmo nunca acabaria, e que eles podiam contar com ele o tempo 
todo.

A grande verdade do evangelho de Jesus tem como base o fato que Ele nos amou pri-
meiro com um amor incondicional.

Dentre os doze discípulos, estava Judas ,filho de Simão, que o traiu, mas percebemos 
de maneira clara que a opção de Jesus foi amá-lo também. Esse é um amor que nos 
chama a dá sem pedir nada em troca, dispor de nós mesmos para Jesus e para o outro.

Como Jesus deu o exemplo, ele nos convida a participar desse mesmo sentimento: 
Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns 
aos outros. (João 13.35)

A grande questão é que isso vai em encontro a nossa humanidade pecaminosa, quere-
mos ser objeto do amor, mas não estamos dispostos a pagar o preço de amar o outro 
de forma incondicional. Claro que é um grande desafio e creio que só podemos fazer 
isso com a ajuda de Jesus que mudará os nossos corações transformando para que 
sejamos tal como ele é.
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Outro aprendizado que solta aos nossos olhos é o fato de Jesus nos amar apesar de 
quem somos.

Por vezes pensamos em melhorar, deixar a prática do pecado, mas o que conseguimos 
é nos frustrar e desanimar. Nesse momento, precisamos lembrar que ele nos amou até 
o fim.

Jesus ainda nos ama e continuará a nos amar, mas precisamos responder a esse amor, 
não fazer como Judas e sim como os demais discípulos que se permitiram ser amados e 
entenderam que precisavam responder a esse amor, ou seja, aprenderam amar a Jesus 
e praticar esse amor entre nós.

TEMPO DE COMPARTILHAR

1. Certamente, você já foi decepcionado por alguém que amou. Como foi?

2. A luz do texto bíblico, como você poderia agir diferente?

3. O texto diz que a prova de ser discípulo de Jesus se dá pelo fato de nos amarmos 
uns aos outros. Nesse momento, não pense no que está faltando no outro, mas o 
que falta em você?

4. Não há compreensão humana que nos faça entender o amor de Jesus por seu dis-
cípulo Judas, então como poderíamos vivenciar esse sentimento com aqueles que 
estão perto de nós?

RESPONDENDO AOS DESAFIOS

Ore para o alcance do seu alvo pessoal e de sua igreja.

Ore para que possamos avançar como o amor de Deus em nossas vidas.

Ore pela multiplicação de discípulos de Jesus em nossa nação.

Ore por um despertamento espiritual.
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Roteiro 5
Creia e seja salvo!

Texto base – Atos 16.31

Divisa: “Eles responderam: Creia no Senhor Jesus, e serão salvos, você e os de 
sua casa.”

QUEBRA GELO

Você já tomou a decisão de entregar a sua vida a Jesus? Como foi?

TEMPO DE ORAR

Ore pelo encontro e pela compreensão e aplicação do texto na vida dos participantes.

TEMPO DA PALAVRA – ENTENDENDO O TEXTO

Paulo e sua comitiva estavam em uma viagem para pregar o evangelho, fazer novos dis-
cípulos e plantar novas igrejas. Chegando a cidade de Filipo, ele foi anunciar a Palavra 
a algumas mulheres de oração e entrando na cidade, um espirito usando uma mulher 
escrava e que dava muito lucros aos seus senhores, passou a seguir Paulo e os demais 
discípulos durante dias dizendo que eles tinham a mensagem de salvação.

Em determinado momento, Paulo ficou indignado e deu ordem ao espírito imundo que 
deixasse aquela mulher, o que aconteceu, e por isso eles foram parar na prisão.

A primeira lição que extraímos do texto é que Paulo e Silas poderiam estar muito frus-
trados com Deus por se encontrarem presos, afinal estavam lá porque haviam pregado 
o evangelho, libertado aquela jovem de um espírito que a atormentava, mas diferente 
disso, foram louvar ao Senhor, adorá-lo e quando assim estão fazendo o chão estremece, 
as cadeias se abrem e a manifestação da glória de Deus aparece.

Aprender que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus, (Romanos 
8.28) é uma lição dura e muitos não são aprovados.

Naquela prisão há um homem que fora impactado de forma direta com tudo que 
aconteceu, o carcereiro. O mesmo ao ver as cadeias abertas e sabendo que a fuga de 
qualquer preso lhe custaria a vida, atenta contra a mesma, mas lá havia homens usados 
por Deus para abençoar a sua vida e também a sua família.
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O convite de Paulo aquele carcereiro é aplicado a nós, “crer”. Temos todo tipo de situa-
ções familiares que nos abalam, nos fazem chorar, nos sentir presos e sem solução. A 
proposta de Deus para a nossa família é crer. Crer que na transformação que Deus pode 
e quer fazer em nossas casas e em nossas famílias.

Para que ocorra, o Senhor Jesus precisa de homens e mulher que se coloquem à dispo-
sição Dele para que os nossos alicerces se estremeçam. Quando aquele fenômeno acon-
tece, todos sentiram, também os discípulos, isso para que possamos entender que Deus 
está agindo em nós, para que, através de nós, famílias sejam alcanças e abençoadas.

Houve salvação naquela casa, pois o carcereiro creu.

Deus tem um plano, quer nos colocar em situações que para nós podem ser difíceis de 
entender, mas que faz parte dos seus planos para a sua família. Basta crer e você verá 
a transformação sendo realizada em sua casa.

TEMPO DE COMPARTILHAR

1. Já teve uma experiência de ter os seus alicerces sacudidos? Como foi?

2. O que você entender por crer?

3. Você entende que Deus tem o controle de sua vida e que tudo que acontece tem 
um plano maior e que vez você não entende? Explique.

4. Como vimos, nas adversidades Deus agiu para que a salvação chegasse a uma casa. 
Como Deus pode ou tem agido em sua vida?

5. Paulo tinha do que reclamar, por que não fez isso?

RESPONDENDO AOS DESAFIOS

Ore para o alcance do seu alvo pessoal e de sua igreja.

Ore para que as famílias sejam transformadas pelo poder de Deus.

Ore por um grande mover de Deus em sua cidade.
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Ver não é a mesma coisa que visão. Ver é 
com os olhos e visão é com a mente. Quan-
do temos uma visão, sabemos exatamente 
onde queremos chegar! Uma das razões 
pelas quais Martin Luther King foi capaz de 
mobilizar tantas pessoas voluntariamente 
para o confronto contra um racismo en-
raizado é a clareza com a qual ele definia 
como o mundo poderia ser. Ele enxergava 
o mundo sem racismo! Ele tinha visão!

Onde está sua visão? O promotor de mis-
sões precisa estar focado, ter a visão clara 
e saber onde deseja chegar!

Nós queremos ver o Brasil Batista envolvi-
do na missão de Deus. Uma geração que 
ama a Jesus, faz discípulos naturalmente 
no seu dia a dia, vive em santidade, muitos 
cumprindo o chamado

no campo missionário, outros cumprindo 
seu chamado com sua profissão, onde 
estão, todos orando e sustentando a obra 
missionária! Daqui dez, vinte anos, tere-
mos milhares de radicais por todo Brasil, 
seremos o maior celeiro de missionários 

do mundo, as crianças de hoje serão adul-
tas com famílias fiéis, multiplicadores de 
discípulos no trabalho e escola, serão 
grandes mantenedores e intercessores 
da obra missionária! Não teremos apenas 
5% dos sertanejos e ribeirinhos isolados 
do Brasil alcançados pelo Evangelho! 
Não teremos mais centenas de tribos in-
dígenas sem conhecerem a Cristo! Não 
teremos milhares e milhares de surdos 
sem uma igreja que pregue Jesus em sua 
língua! Não teremos Cristolândias apenas 
em alguns estados! Não teremos cidades 
imensas em grandes centros urbanos com 
pouquíssimas igrejas! Não! Nosso Sonho 
Chamado Brasil será realidade! Ganhare-
mos o Brasil e o mundo para Cristo e Ele 
virá nos buscar!! Maranata! Isso tudo não 
é utopia! Isso pode acontecer se trans-
mitirmos essa visão! A começar em nós, 
podemos chegar em toda nossa geração! 
Essa é a nossa visão!

Quando abraçamos uma visão, vivemos 
isso intensamente! Não fazemos esforço 
para contagiar outros. Damos nosso me-

Cuidado foco! 
Onde está

sua visão?

com o
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lhor, trabalhamos com alegria, sem peso, 
com paixão, com brilho nos olhos. Não há 
necessidade de alguém nos motivando! 
O que nos motiva é a própria visão, visão 
dada por Deus!

O Senhor tem levantado um exército de 
promotores e mobilizadores voluntários 
para espalhar essa visão, pois a obra mis-
sionária é uma grande engrenagem e sem 
mobilização ela não gira.

Quando temos uma visão, vivemos e res-
piramos isso! Nossa influência é natural e 
até sem perceber, envolvemos as pessoas 
em nosso sonho! O mundo ao nosso re-
dor muda! As pessoas começam a pensar 
como a gente, fazer como a gente, falar 

como a gente! Isso é algo que vem de Deus 
e não de nós mesmos!

Querido promotor, não perca o foco! Mui-
tas vezes a falta de recursos, de apoio, de 
equipe e outras dificuldades, nos fazem 
olhar para os lados e deixamos de manter 
a visão no alto, em Cristo! Olhe para cima, 
tenha a visão de Deus e siga rumo ao alvo! 
O Senhor, o Rei dos Exércitos é contigo! 
Nunca se esqueça: “Sua igreja vai até onde 
vai a sua visão”.

Silvana S. P. Martines
Coordenadora da Mobilização Voluntária
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