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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.
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“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
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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. 

Passo a Passo da Jornada de Evangelização

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
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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.

Culto Evangelístico

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”.

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
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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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