


O coração é um órgão muscular lo-
calizado abaixo do osso do tórax, tem 
aproximadamente o tamanho de um pu-
nho fechado de um adulto. Ele se com-
põe de dois sistemas de bombeamento 
independentes, um do lado direito e ou-
tro do lado esquerdo. Cada um destes 
sistemas tem duas câmaras – um átrio e 
um ventrículo. 

O coração funciona como uma espécie de 
bomba, impulsionando sangue por todo 

o corpo.

Em repouso, uma pessoa tem o sangue 
bombeado pelo coração, por todo corpo, em 

aproximadamente 50 segundos.

O coração saudável de um adulto pesa entre 
250 a 400 gramas.

O coração de um adulto em estado de re-
pouso faz de 70 a 85 batimentos por minuto. 
Em atividade física, pode chegar entre 120 e 

140 batimentos por minuto.

Por dia, o coração de um adulto bate cerca 
de 100 mil vezes. O coração de uma pessoa 
que viveu cerca de 80 anos bateu, por toda 

vida, mais de 3,5 bilhões de vezes.

O coração humano bombeia cerca de 7.500 
litros de sangue por dia. 

 A cada batida, através do sangue, o 
coração fornece alimento e oxigênio às 
células. Um coração saudável é a chave 
para um corpo saudável e seu coração 
precisa de exercícios para mantê-lo em 
forma. O coração é parte vital do ser hu-
mano e sem ele não há vida.

O coração também é o centro da vida 
material e espiritual, sendo responsável 
pelos sentimentos morais e as motiva-
ções humanas. Na bíblia há várias passa-
gens que nos apontam o coração como 
centro da sabedoria, das disposições 
psicológicas, da vontade e das paixões 
da alma. Para muitos o coração assume 
mais um significado de centro espiritual 
do que vital: é através do coração que 
o homem pode entrar em contato com 
Deus e Deus fala ao coração do homem.

Meu Coração Bate por Missões!

Assim como o coração é fundamental 
para que todo ser humano possa viver, 
a expansão do Evangelho e a salvação 
acontecem quando colocamos nosso 
coração nesta obra, 

 Na obra missionária o pulsar de nos-
sos corações, tem levado o Evangelho a 
pessoas que não conhecem a Cristo em 
nosso Paraná. Muitos têm colocado seu 
coração na obra missionária e dedicado 
suas vidas a servir a Cristo, orando, con-
tribuindo, participando e indo!

Estas pessoas definiram que seu te-
souro é Missões, Salvação, Boas Novas, 
Anunciar a Cristo, Paixão pelos Perdidos, 
ir aos Campos Brancos para a colheita; 
aí estão seus corações! Corações que 
pulsam alegria e restauração, visando o 
crescimento e a expansão do Reino de 
Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.

São 70 corações (missionários e projetos) batendo forte pelos campos brancos 
que estão prontos para colheita. Homens, mulheres, jovens e crianças têm dedicado 
suas vidas para servir ao Senhor nas mais diversas localidades de nosso Estado le-
vando o amor de Jesus aos que estão perdidos e sem esperança. 

Tenho convicção de que os 40.000 corações dos batistas paranaenses também 
batem por Missões. Deus levantou um povo apaixonado por esta maravilhosa obra 
missionária! Envolva-se totalmente nesta obra e demonstre seu amor pelos que ca-
recem de Jesus Cristo em nosso Estado. AMEPARANÁ!

Se o seu coração também Bate por Missões:

ORE, pelos Missionários que estão no Campo anunciando as Boas Novas do Evangelho. 

CONTRIBUA, pois través da sua oferta especial e da sua adoção mensal, os missionários são 
sustentados e os projetos realizados.

PARTICIPE, não fique de fora do maior privilégio que temos: Ir e Fazer discípulos!

Não existem impedimentos, barreiras ou 
dificuldades, que nos façam desistir de 
lutar pelo Amor que leva nosso coração 

pulsar pela obra missionária.

Nos sentimos motivados, até mesmo 
compelidos a sair de nossa “zona de 

conforto” para alcançar até os “Confins 
da Terra.”

A visão dos “campos prontos para a 
colheita” nos inspiram a sacrificar nossos 

desejos pessoais em favor daqueles 
que ainda não ouviram as 

“Boas Novas de Jesus.”

Os bens materiais, os recursos financeiros 
e até mesmo a família ficam para trás, en-

tendendo que o maior chamado é servir 
incondicionalmente ao

nosso Mestre.

A vontade de servir o próximo, atender 
suas necessidades e o desejo de demons-
trar o caráter de Cristo, fazem parte de 

nossas vidas.

O desejo pela salvação da “multidão per-
dida e sem pastor” é a maior motivação 

para vivermos servindo a Cristo.

O “Ide e o Fazer Discípulos” são valores 
indispensáveis e inegociáveis, pois ex-

pressam o estilo de vida do cristão.

No Paraná
DEIXE SEU 

CORAÇÃO BATER 
POR MISSÕES!

Pr. Flávio Lucius Aguiar Alves
Diretor de Missões e Des. de Igrejas

“Pois, onde estiver o seu tesouro, aí 
também estará o seu coração.”

Mt 6:21 (NVI)
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VENDA PROIBIDA

AMEPARANA
resumo da Campanha 2014 
e projetos ênfases 2015

PROJETOS 
ESPECÍFICOS
em 2015 queremos focar nos 
missionários evidenciando seus 
projetos, desafios e necessidades

TESTEMUNHOS 
histórias de quem tem o coração 
em Missões!

NOVOS DESAFIOS
a obra missionária tem avançado, 
mas não podemos parar

MISSÕES
ESTADUAIS EM 
SUA IGREJA
dicas, sugestões  de como realizar 
com efetividade a campanha de 
missões em sua igreja

30 DIAS DE ORAÇÃO
um dos alvos de 2015 é a 
Campanha de Oração e você é 
convocado a ser um intercessor

SUGESTÕES
DE MÚSICAS
Trazemos para você as letras e 
cifras como sugestões a serem 
cantadas durante a Campanha
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evangelização integral de 

CRIANÇAS

CEPAS
Centro Esperança por Amor Social

A Convenção Batista possui uma 
parceria com o CEPAS, localizado na 
região norte do Paraná, na cidade de 
Londrina. Os missionários que atuam 
neste projeto têm levado aproxima-

damente 180 crianças e adolescentes 
com suas famílias a conhecerem e 

experimentarem o amor de Jesus.

PROJETO ALLEGRO: 

A Missionária Rose Andréia Casta-

nho Mendes Ferreira, atende aproxi-

madamente 120 crianças e adolescen-

tes em vulnerabilidade social através 

da musicalização infantil.

Com este tema e o clima da Copa    
          do Mundo, nossa campanha de
2014 foi desenvolvida.  

A Seleção Brasileira decepcionou 
a todos, mas as Igrejas Batistas do 
Paraná mais uma vez demonstraram 
seu grande amor pela obra missio-
nária em nosso Estado. 

AMEPARANÁ

ALVOS EM 2014
Fechamos a Campanha de 

2014 com:

Avançamos na obra missionária 

com 5 novos missionários e atuamos 

efetivamente nas Capelanias: Carcerá-

ria, com Marinheiros, Hospitalar e Ro-

doviária.

Desenvolvemos novos trabalhos 

em parceria com o CEPAS, através da 

musicalização infantil no Projeto Allegro 

e o cuidado das crianças e seus familia-

res no Projeto Capelania Familiar. Inicia-

mos um trabalho pioneiro de Plantação 

de Igrejas através de Pequenos Grupos 

na cidade de Foz do Iguaçu e avançamos 

com a Revitalização de Igrejas em diver-

sas partes do Paraná. 

Agradecemos aos Batistas Parana-

enses que a cada ano demonstram amor 

e carinho pela obra missionária, inves-

tindo cada vez mais na expansão do Rei-

no de Deus.

Deus nos abençoou e a obra mis-

sionária avançou, mas não podemos 

parar...

Campanha de 
Missões Estaduais 2015
Para o ano de 2015, temos 
como tema: 

Meu Coração Bate por Missões

Versículo:

“Pois, onde estiver o seu tesouro, 
aí também estará o seu coração.”  
Mt 6:21 (NVI).

Alvos:

a)10 novas adoções por igreja 

b) 30 Dias de Oração pelos missionários

c) R$ 500.000,00

Projetos ênfases

1. Evangelização Integral de Crianças

Restauração integral da vida das 

crianças, atuando diretamente nas áre-

as: social, moral e espiritual. Desenvol-

ve-se também um trabalho efetivo com 

suas famílias, através do ensino profun-

do dos princípios e valores cristãos, au-

xiliando-as em sua convivência diária na 

sociedade.

2. Restauração de Vidas

As Capelanias trabalham com gru-

pos específicos como: marinheiros, pre-

sidiários e pacientes em hospitais. Atu-

am diretamente na vida destas pessoas 

com o objetivo de levá-las a conhecerem 

Jesus, auxiliando-as na restauração de 

suas vidas, oferecendo consolo e con-

forto espiritual. 

  

3. Plantação e Revitalização de Igrejas

Expansão do Reino de Deus, através 

da Plantação e Revitalização de Igrejas, 

utilizando métodos contemporâneos e 

atualizados. 

Com o objetivo de levar o evangelho a 

todo o Paraná, novas igrejas estão sen-

do plantadas nas diversas localidades de 

nosso Estado.

Atendemos as igrejas que necessitam 

de revitalização apoiando em seu cres-

cimento através de consultorias, pro-

grama de crescimento de igrejas, plane-

jamento estratégico e investimento em 

recursos humanos e financeiros. 

PROJETO CAPELANIA FAMILIAR: 

Os Missionários Jamil Leal Santana 

e Anelize Kelly Santana, atendem as fa-

mílias, os educandos e os colaborado-

res do CEPAS, dando o suporte educa-

cional, social e espiritual necessários. 

NECESSIDADES

RECURSOS FINANCEIROS
PARA OS  PROJETOS

INSTRUMENTOS MUSICAIS

UMA MELHOR ESTRUTURA 
PARA REALIZAÇÃO DAS 

AULAS DE MÚSICA

DESAFIOS

Cobertura da Quadra de Esportes 

Novos Equipamentos de 
Informática

Recursos Financeiros para 
ampliar o sustento Missionário

Recursos Financeiros para 
manutenção da Estrutura Física

ORE, CONTRIBUA, PARTICIPE!

200 NOVAS 
ADOÇÕES, 

totalizando 1.211 
adotantes

R$ 366.213,54
Oferta Especial 

até o final de abril 
de 2015



8 9Meu Coração Bate por MissõesMissões Estaduais 2015

restauração 
DE VIDAS

CAPELANIAS

Visando atender as diversas áreas da sociedade, através de seus 
missionários, a CBP realiza os seguintes Projetos:

CAPELANIA HOSPITALAR

O missionário Ericson Pereira Chagas e sua equipe de voluntários levam o 

conforto espiritual através da oração, música e da palavra de Deus aos enfermos 

e seus familiares. Atua nos seguintes locais: Hospital do Trabalhador, Hospital das 

Clínicas, Hospital Cajuru dentre outros. Atuam também neste projeto os missio-

nários voluntários Jonathan Lebedieff dos Santos, Maria Irene Sampaio Pires e 

Josiane Favoreto de Souza.

CAPELANIA CARCERÁRIA

(Reconstruindo Sonhos - Casa de Passagem) Os batistas paranaenses, através da 

CBP, adquiriram uma casa com a finalidade de ressocializar as presas. Este proje-

to desenvolve um conjunto de ações destinadas a mulheres egressas do Sistema 

Prisional oferecendo amparo, atendimento jurídico, social e espiritual. Atuam nes-

te ministério os missionários Fabiano Pires Martins e Éricka Alessandra da Silva 

Martins. 

CAPELANIA  COM MARINHEIROS

O missionário Rivelino dos Santos, visita os navios que chegam ao Porto de Pa-

ranaguá de diversas partes do mundo. Realiza com os marinheiros estudos bíbli-

cos, devocionais, reuniões de orações e procura atendê-los em suas necessidades 

pessoais, espirituais e familiares.

NECESSIDADES
RECURSOS FINANCEIROS 

PARA O SUSTENTO DOS 
MISSIONÁRIOS ENVOLVIDOS 

NAS CAPELANIAS 

NOVOS VOLUNTÁRIOS PARA 
AJUDAR NAS CAPELANIAS

EQUIPAMENTOS ÁUDIO 
VISUAL (som, data show) E 

MATERIAIS EVANGELÍSTICOS 
(bíblias, folhetos)

DESAFIOS
Ampliar o investimento finan-

ceiro para sustentar novos 
missionários

Recursos financeiros para aqui-
sição de materiais específicos 

para estas capelanias

Despertar o coração dos 
membros das igrejas batistas 
do Paraná para fazerem parte 

destes voluntariados

plantação e revitalização
DE IGREJAS

Visando a plantação de novas igrejas e envolvendo os batistas nessa missão, a 
CBP em parceria com a 1ª Igreja Batista de Foz do Iguaçu, iniciou a plantação 

de uma nova igreja na referida cidade.

Com o objetivo de alcançar um povo carente e esquecido pela sociedade, este 

trabalho inovador é realizado através de pequenos grupos. Participam deste pro-

jeto os missionários Flavio Augusto Rezende Machado e Fabiana Cristine de Souza 

Silveira Machado.

Outra grande necessidade em nosso estado é a Revitalização das Igrejas (Pro-

grama Previg). Hoje, 68% das igrejas batistas do Paraná, possuem menos de 100 

membros e carecem do desenvolvimento do Programa PREVIG. Uma das Igrejas 

que atuamos é a Igreja Batista Verdade, na cidade de Ponta Grossa. Atuam neste 

ministério os missionários Jackson Fernandes de Oliveira e Selma Regina dos San-

tos de Oliveira.

MISSIONÁRIOS QUE TAMBÉM DESENVOLVEM ESTES PROJETOS:

• Daurio V. de Lara & Marisa R. de Lara;

• José A. Gomes & Talita da Silva Gomes;

• Edeilson Oliveira & Priscila Oliveira;

• Enrique Alde & Marnízia Alde;

• Alexandre Katayama & Alecia Nomura;

• Leonan da Silva & Juliane Carvalho;

• Pedro de Deus & Roseli Apª de Deus;

• Robson Olah & Valdira Olah;

• Missionários do Projeto Barnabé.

ORE, CONTRIBUA, PARTICIPE!

NECESSIDADES

AQUISIÇÃO DE UM TERRENO 
PARA PLANTAÇÃO DE UMA 
IGREJA NA CIDADE DE FOZ 

DO IGUAÇU

RECURSOS FINANCEIROS 
PARA INVESTIR NA REVITA-
LIZAÇÃO E PLANTAÇÃO DE 

IGREJAS

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
PARA EVANGELIZAÇÃO E 
EQUIPAMENTOS DE SOM

DESAFIOS

Novos obreiros para o campo 
missionário

Ampliar a atuação do PREVIG 
(Programa de Revitalização de Igrejas)

Incentivar a parceria com as 
igrejas batistas do Paraná para 

abertura de novas igrejas
ORE, CONTRIBUA, PARTICIPE!
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Nosso trabalho se iniciou em Julho de 
2014, na cidade de Foz do Iguaçu/PR. 
Nosso alvo é a plantação de uma nova 
igreja nesta cidade e nossa estratégia 
tem sido através de células, discipu-
lado, oração e ações fora do templo. 
Já temos duas células estabelecidas e 
estamos indo para mais duas. Desde 
o inicio nosso objetivo tem sido a pro-
pagação do evangelho para toda a ci-
dade (Missões Urbanas), formação de 
líderes por meio de mentoreamento, 
discipulado e treinamento. Temos foco 
também na janela 4/14, crianças e ado-
lescentes de 4 a 14 anos; conversões 
nesta idade representa a maior parte 
de irmãos em nossas igrejas nos dias de 
hoje. Já temos uma célula com 30 crian-
ças. Nosso alvo a médio e longo prazo 
é chegar a 10 células espalhadas pela 
cidade. Queremos estabelecer as célu-
las em lugares onde nunca se teve uma: 
escolas, faculdades, órgãos públicos e 
penitenciarias. Uma das característi-
cas de nosso trabalho é o fato de minha 
equipe ser formada pela minha família. 
Todos estão envolvidos, eu, minha es-
posa Fabiana e minhas filhas, Melina, 
Sarah e Petra. Temos ministrado juntos 
abençoando vidas. Trabalhamos nos 
mais variados lugares: bairros caren-
tes, casas, condomínios fechados e nas 
ruas com barracas.

Nós aqui no CEPAS, temos desenvol-
vido um trabalho com devocionais 
semanais com os nossos educandos 
e também com nossa equipe técnica. 
Nas devocionais realizamos contação 
de histórias bíblicas, louvores, memori-
zação de versículos. Este trabalho tem 
sido intensificado no dia a dia através 
da criação de vínculos com as crianças. 
As sextas-feiras realizamos um encon-
tro com adolescentes onde discutimos 
assuntos de interesse das crianças e 
trazemos dentro da palavra de Deus. 
Tem sido momentos únicos e de gran-
de valia onde os adolescentes tem de-
monstrado interesse nos encontros e a 
frequência tem sido boa. Aos domingos 
realizamos um momento de descontra-
ção nos reunindo no período da manhã 
para tomamos café juntos e em seguida 
brincamos juntos jogamos futebol, jo-
gos de tabuleiro e conversamos. Acre-
ditamos que com esta construção de 
vínculo faz parte do processo de evan-
gelismo. Temos realizado com os edu-
cadores um momento onde acontece 
o compartilhar da palavra e oramos 
intencionalmente por nossas crianças. 
No mês de abril tivemos a conversão de 
uma criança e a transformação de vida 
dela causou impacto na vida até dos 
colegas que o percebem diferente, isto 
é um momento único para nós e para 
a própria criança. Nossa perspectiva 
para o futuro é de termos reuniões de 
adolescentes convertidos e compro-
metidos com a palavra. 

Temos trabalhado no CEPAS em Lon-
drina com o projeto de música Projeto 
Musical Allegro há quase cinco anos, 
onde tivemos a oportunidade de im-
plantá-lo. 
Hoje contamos com 240 alunos de mú-
sica, com idade de 06 a 17 anos, que 
ocupam 764 vagas, cursando musica-
lização infantil, piano, teclado, violino, 
flauta doce, canto coral, teoria musical 
e temos uma pequena e linda orques-
tra. 
Este tem sido o campo missionário que 
Deus tem nos dados nestes anos. Uma 
região muito carente, vulnerável e se-
denta do amor de Jesus onde podemos 
através da música levar a mensagem 
da cruz, amor, palavras de orientação, 
exortação, conselhos e assim ir ga-
nhando a cada dia o espaço no coração 
e na vida de cada aluno e suas famílias.
 Muitas mães nos procuram pra con-
versar, desabafar, pedir ajuda, orien-
tação e assim podemos mostrar amor, 
cuidado e o Deus que cuida de todos 
os detalhes da vida e também pode-
mos alcançar as famílias. Temos a ple-
na convicção de que Deus quer e pode 
fazer muito mais através deste projeto, 
que iniciou em 2010 oferecendo 30 va-
gas de canto coral e flauta doce. Deus 
abençoou e abriu as portas e sabemos 
que muitas vidas serão abençoadas. 
Nosso objetivo é estruturar com ins-
trumentos, salas e recursos para pro-
fessores, para que possamos atender 
melhor nossos alunos, abrir novas va-
gas, oportunizando assim para que um 
maior número de crianças estude músi-
ca e ouçam do amor transformador que 
só Ele pode oferecer.

Estamos há cinco anos na obra de ca-
pelania hospitalar voluntária na grande 
Curitiba, atendendo basicamente três 
hospitais da cidade: Hospital de Clini-
cas, Hospital do Trabalhador e Hospital 
Evangélico. Tudo começou com uma 
porta musical que Deus abriu para mim 
no hospital Evangélico (onde trabalhei 
cinco anos como capelão). Como sou 
músico, toco sax, clarinete e violão, 
senti no meu coração o desejo de sair 
tocando nos quartos para confortar os 
pacientes, e assim, começou um traba-
lho muito joia de evangelização através 
da música. À medida que eu tocava, as 
pessoas pediam oração e começavam 
a desabafar, não só pacientes, mas fa-
miliares e depois até funcionários do 
hospital. Prossegui sozinho durante 
seis meses, até que alguns jovens da 
Igreja Batista Boas Novas Pinheirinho, 
perguntaram se podiam me ajudar nas 
visitas, “aceitei com muita alegria”. As-
sim começou uma das equipes que me 
ajudam com os Doutores da Esperança, 
depois veio o Risoterapia da PIB Curi-
tiba, e a Turma da Monica, do Louvor 
da PIB Curitiba. Hoje, com a graça de 
Deus, conto com 96 voluntários de 
várias Igrejas, que semanalmente can-
tam, tocam e evangelizam nos hospi-
tais citados acima. Meu sonho para o 
futuro é de poder ensinar as Igrejas Ba-
tistas do Paraná, a começar trabalho de 
evangelização nos hospitais como fa-
zemos, em suas cidades e associações 
regionais. 

MEU CORAÇÃO BATE POR MISSÕES testemunhos e histórias de quem tem o Coraçào em Missões!

O trabalho de capelania portuária 
apresenta grandes desafios em alcan-
çar os estrangeiros que chegam ao nos-
so país. Deus mesmo mostra seu cuida-
do para com eles desde os tempos da 
antiguidade, em Deuteronômio 10.18-
19 esta escrito: “Ele defende a causa do 
órfão e da viúva e ama o estrangeiro, 
provendo-lhe alimento e vestimenta. 
Portanto, amareis o estrangeiro, por-
que fostes igualmente estrangeiros na 
terra do Egito.” Quando estou a bordo 
sempre procuro lembrar aos marinhei-
ros (estrangeiros em nosso país) que há 
um Deus que se importa com eles e que 
pode cuidar deles por onde eles forem, 
em qualquer país onde estiverem. Que 
Deus envie mais capelães para traba-
lharem em nossos portos e ao redor do 
mundo, para que juntos possamos dar 
as boas vindas aos estrangeiros e com-
partilhar com eles as Boas Novas de um 
Deus que ama e salva os estrangeiros.

Frequentei a igreja por alguns anos sem 
compromisso. Neste período acabei 
caindo nas drogas, bebidas e tantas ou-
tras coisas. Aos 19 anos, quando já es-
tava firmado na igreja, indo para o culto 
dos jovens, na rua encontrei um amigo, 
usuário de drogas. Naquele momento, 
o Espírito Santo falou claramente para 
eu falar de Jesus para ele. De imediato 
eu travei, por vergonha não falei nada, 
apenas o cumprimentei.  Depois de al-
guns minutos eu consegui me mexer e 
achei aquilo tudo muito estranho, en-
tão me dirigi à igreja e chegando per-
cebi um grande tumulto. Logo soube 
que haviam acabado de matar o amigo 
que eu não quis falar de Jesus. Em meio 
as lágrimas lembrei da oportunidade 
que o  Espírito Santo me havia dado. A 
partir daquele momento eu decidi me 
preparar para falar do amor de Jesus 
Cristo. Desde então, o Senhor Deus 
tem me dado inúmeras oportunidades 
e não tenho me calado mais.
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NOVOS DESAFIOS
A obra missionária tem avançado no Estado do Paraná, 

porém não podemos parar:

MINISTÉRIO COM 
DEPENDENTES QUÍMICOS 

Sustentar e enviar missionários 
para o resgate e transformação 

de usuários de drogas, 
estabelecendo parcerias com 

casas de recuperação.

EVANGELIZAÇÃO DE 
UNIVERSITÁRIOS

Implantação de um projeto 
para evangelização de 

universitários, capacitando e 
treinando jovens crentes para 
testemunhar do amor de Jesus 

dentro das universidades.

ETNIAS:
CIGANOS E INDÍGENAS

Ampliar o investimento no 
sustento de missionários para 
atender estes grupos étnicos.

Projetos e Missionários
PROJETO VIDA: Paulo Pereira de Novaes e Luiza Pires Pereira de Novaes, David Pereira de Novaes e Rosana Maria Moreira de Novaes, 
Ivanilde Regina Santana, Levina Moreira.  PROJETO BARNABÉ: Alexsandro Nascimento de Oliveira e Lígia Meirelles Reis de Oliveira, 
Cícero Alves Sampaio e Salete Fiorin Sampaio, Cristiano dos Santos Rosa, Ediuson Aparecido Costa e Sonia Couto de Almeida Costa, 
Elisabete Pinto Teixeira, Gedeon Santos de Freitas e Alexandra Silva de Freitas, Harley Christian Pereira Carvalho e Rozeane Soares B. 
Carvalho, Odair Ferreira Borges e Alessandra Fortunato Borges, Rodrigo Paz da Costa e Adriana Lucindo Paz da Costa, Sérgio Pereira 
Cruz e Sara Teixeira Alves Cruz. CAPELANIA RODOVIÁRIA: Carlos Couto e Zélia Maria de Oliveira Couto. PROJETO ATALAIA:  
Eugênio José Gioppo Nunes e Daniela Petró.  PROJETO MONTE SIÃO: Dilson Carlos Kleinhans e Vânia Clotilde Correia Kleinhans. 
PASTORAL CARCERÁRIA BATISTA (parceria com a Junta de Missões Nacionais-JMN): Fabiano Pires Martins e Éricka Alessandra da 
Silva Martins, Luis Carlos de Magalhães. Voluntários da Pastoral Carcerária Batista (JMN): Newton Mori, Júlio Cesar F. da Silva,  Paulo 
Roberto M. Machado. CAMINHONEIROS DE CRISTO: Elizionor Monteiro de Almeida. CAPELANIA HOSPITALAR: Ericson Pereira 
Chagas, Jonathan Lebedieff dos Santos, Josiane Favoreto de Souza, Maria Irene Sampaio Pires. MISSÃO AMIGOS DOS CIGANOS: 
Mario Igor Shimura e Marcia Sayuri Yamamoto Shimura, Sheila de Souza Moreira. CAM: Rivelino dos Santos. CEPAS: Jamil Leal Santana 
e Anelize Kelly Santana, Rose Andréia Castanho Mendes Ferreira. ETNIAS – INDÍGENAS: Oswaldo J. Alves.

Frentes Missionárias e Congregações
ASSAÍ: Alexandre Takao Katayama e Alecia Nomura . GUARAGUAÇÚ/PARANAGUÁ: Arlindo Marques Pereira Filho e Ivone Theodoro 
P. Pereira. QUEDAS DO IGUAÇÚ: Daurio Valdino de Lara e Marisa Ribeiro de Lara. ENGENHEIRO BELTRÃO: Eliel Castanho e Maria 
Célia da Silva Castanho. GRANDES RIOS: Enrique Costa Alde e Marnízia Alde. BARBOZA FERRAZ: José Antônio Gomes e Talita da 
Silva Gomes. SANTA FÉ: Leonan Carvalho da Silva e Juliane Silva Marins Carvalho. REALEZA e AMPERE: Pedro Roberto de Deus e 
Roseli Aparecida B. P. de Deus. PLANALTO e PRANCHITA: Robson Carvalho Olah e Valdira Batista Olah. PARAÍSO DO NORTE: Sérgio 
Eduardo Silva e Andréia de Menezes. FOZ DO IGUAÇU (Plantação de Igrejas): Flavio Augusto Rezende Machado e Fabiana Cristine de 
Souza Silveira Machado. PONTA GROSSA: Edeilson da Costa Oliveira e Priscila Soares Oliveira. PONTA GROSSA (PREVIG): Jackson 
Fernandes de Oliveira e Selma Regina dos Santos de Oliveira.

Missionários, Projetos e Frentes Missionárias

Como fazer a campanha de

MISSÕES NA SUA IGREJA

Lançamento da Campanha

26 DE JUNHO 
Durante a 89ª Assembleia da CBP em Umuarama, será lançada a Campanha 

de Missões Estaduais com culto missionário.

Início da Campanha

28 DE JUNHO
Sugerimos esta data para o início da Campanha de Missões Estaduais na sua Igreja.

Dia da Consciência MIssionária 

26 DE JULHO
Neste dia o promotor deverá envolver a igreja a participar.

Alvos da Campanha

R$ 500mil
No dia 26 DE JULHO, pretendemos levantar uma oferta especial de 

R$ 500 mil reais para o sustento e avanço da Obra Missionária no Estado.

10 ADOTANTES
Um dos desafios desta campanha de missões é agregar 

10 NOVOS ADONTANTES por igreja.

30 DIAS DE ORaÇÃo durante 
quatro semanas, pelos missionários 
e missionárias que estão nos cam-
pos paranaenses (pág 12).

UTILIZAR  todo o material dis-
ponibilizado pela CBP, colocar os 
cartazes em locais estratégicos de 
fácil visibilidade. 

FAZER  durante todos os cultos 
o momento missionário de forma 
contagiante, passando o filme 
promocional e os de testemunhos 
preparando a igreja para o dia 26 de 
JULHO, dia da Consciência Missio-
nária.

CANTAR  uma das músicas suge-
ridas para a Campanha de Missões 
Estaduais.

DISTRIBUIR  os marca-páginas 
de oração no início da campanha 
para que as familias orem pelos 
missionários.

Dia da Consciência 
Missionária neste dia o pro-
motor deverá envolver toda igreja 
a contribuir com a oferta especial 
e levar cada crente a assumir seu 
compromisso mensal através da 
Adoção Missionária preenchendo a 
ficha de adoção.

DISTRIBUIR os folders e os enve-
lopes da oferta especial.

A seguir, você encotrará algumas Dicas e Sugestões de como realizar a cam-
panha de Missões Estaduais na sua Igreja.

Para maior efetividade, é de extrema importância, verificar as datas e seguir 
os passos aqui descritos.
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A essência da oração é a comu-

nhão com Deus. Comunhão pres-

supõe caminhar juntos, diálogo, 

intimidade. Uma vida de oração é 

o nosso maior tesouro. É pela ora-

ção que podemos mergulhar nas 

profundezas de Deus. Em sua ca-

minhada terrena, o Senhor Jesus 

deixou-nos como grande exemplo 

a oração de intercessão (João 17). 

Destaco alguns aspectos im-

portantes desta prática. Primeiro 

é necessário compreendermos que 

interceder é pedir. Não o pedir para 

as minhas necessidades pessoais e 

corriqueiras. Interceder é ter um 

propósito claro em favor de alguém.  

Foi isso que o Mestre Jesus fez: “É 

por eles que eu rogo (...)” (Jo.17:9a). 

Interceder é intervir a favor de 

algo ou de alguém, é se colocar no 

meio através da oração em favor de 

nossos irmãos, dos chamados por 

Deus. Foi o que Cristo fez. Em meio 

há horas que antecediam sua maior 

dor, Ele orou primeiro pelos seus, 

ou seja, por nós. Um outro ponto 

que aqui destaco nesta prática de 

Jesus é  o de que na sequência de 

sua intercessão a favor dos seus, 

Ele rogou por “aqueles que vierem 

a crer...”(17:20). Sua oração em fa-

vor dos outros foi atemporal e nos 

deixa grandes lições: Precisamos 

nos submeter à aprendizagem da 

intercessão; necessitamos inter-

ceder pelos nossos irmãos e pelos 

que vierem a crer.

É momento de Missões Estaduais! 

Muitos são os relatos de missio-

nários que viram milagres e foram 

instrumentos em determinadas si-

tuações não por suas próprias for-

ças ou capacidade intelectual, mas 

pela oração da igreja. 

Neste intuito, convido você, sua 

família, sua igreja a participar da 

Campanha de Oração pelos mis-

sionários. Serão 30 dias de Oração, 

durante quatro semanas, pelos 

missionários e missionárias que 

estão nos campos paranaenses, 

por suas respectivas famílias, para 

que Deus lhes conceda orientação, 

paz e vitória em suas lutas. Oremos 

também pelos que hão de crer por 

intermédio das sementes do evan-

gelho que eles estão lançando em 

diferentes lugares e recantos do 

Paraná.

Minha oração é de que sejamos 

incomodados a ir além de nós mes-

mos. Que nossos corações batam 

por missões e vejamos através dos 

olhos de nosso Senhor Jesus a ne-

cessidade daqueles que precisam 

ser alcançados e tocados profun-

damente pela sua mensagem de 

amor que a tudo transforma.

Rosane Torquato
Executiva de Educação Cristã da CBP

  A essência 

do coração

30 di
as

de oração pelos
missionários

OREMOS TAMBÉM PELOS QUE 

HÃO DE CRER POR INTERMÉDIO 

DAS SEMENTES DO EVANGELHO 

QUE ELES ESTÃO LANÇANDO 

EM DIFERENTES LUGARES E 

RECANTOS DO PARANÁ

No dia 26 de JULHO, o dia 
da Consciência Missionária, o 
promotor deverá envolver toda 
igreja a contribuir com a oferta 
especial e levar cada crente as-
sumir seu compromisso mensal 
através da Adoção Missionária 
preenchendo a ficha de adoção.

DISTRIBUa
OS FOLDERS E OS ENVELO-
PES DA OFERTA ESPECIAL.

No dia da Consciência Missio-
nária, a apuração dos alvos se 
dará da seguinte maneira:

a) Após o momento de dedica-
ção, o promotor (a) recolherá as 
informações sobre o total das 
ofertas levantadas por sua igre-
ja, o total de adotantes e o total 
dos valores em adoções.

b) Essas informações deverão 
ser repassadas por telefone, 
e-mail ou mensagem de texto, 
durante o culto para o coorde-
nador de sua associação.

Contatos:
SEDE DA CBP
adocao@batistasparana.org.br 
desenvolvimento@batistasparana.org.br

(41) 3362-7878 | 9253-8096 
8862-4071 

ASSOCIAÇÕES

CAMPOS GERAIS
Romério de Souza Santos
romerio@batistasparana.org.br
(42) 9101-9241   |   8404-0877

GRANDE CURITIBA
Dorgival Lima Pereira
dorgival.lima.pereira@gmail.com
(41) 9811-0808

IGUAÇU
Flavio A. Rezende Machado
pastor.flavio07@hotmail.com
(45) 9951-2175

LITORAL
Claudiney Pires
claudiney@batistasparana.org.br
(41) 8884-6716

NOROESTE
Arlindo da Conceição
arlindo@batistasparana.org.br
(44) 9900-9992 | 9115-0162 

NORTE
Rafael Rodrigues Tomazini
rafael@batistasparana.org.br
(43) 9186-8761

OESTE
Gentil dos Santos
gentil@batistasparana.org.br
(44) 8818-0498

SUDOESTE
Osnildo Walter Vieira
prosnildo@yahoo.com.br
(46) 8822-9736

COORDENADORES DE 
MISSÕES E  DESENVOLVI-
MENTO DE IGREJAS:

Rodrigues Lopes da Silva
rodrigues@batistasparana.org.br
(41) 8884-6657

Claudio Gomes Riberio
claudio@batistasparana.org.br
(44) 9169-1805

c) O escritório da CBP estará 
de plantão das 17h às 23h do 
dia 26 DE JULHO para rece-
ber as informações de cada 
associação e simultaneamente 
informará aos coordenadores 
os resultados parciais e finais.

d) Os coordenadores repassa-
rão os resultados ao promo-
tor(a).

e) O promotor (a) informará 
a sua igreja os resultados, se 
possível, antes do final do culto, 
para que se faça a CELEBRA-
ÇÃO DA VITÓRIA.

f) Sugestão para o Culto do Dia 
da Consciência Missionária 
(pág14).
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sugestão de culto do 
DIA DA CONSCIÊNCIA MISSIONÁRIA

DISTRIBUIÇÃO DO MATERIAL

Antes do ínicio do culto, distribua os envelopes de 
oferta especial e o folder que contém a FICHA DE 

ADOÇÃO MISSIONÁRIA. 

PRELÚDIO

Se possível, o ministério de louvor poderá tocar 
uma das músicas sugeridas de forma Instrumen-

tal (pág. 17/18).

BOAS VINDAS E MOTIVO DO CULTO

ORAÇÃO INVOCATÓRIA

MEU CORAÇÃO BATE 

POR MISSÕES
Tema, Divisa e Vídeo Promocional da Campanha 
Missões 2015, todos disponíveis no DVD que 
acompanha o material de missões.

LOUVOR 

Utilize uma das músicas sugeridas (pág 17/18) 
bem como canções que enfatizam missões como 

um todo.

PALAVRA DO PROMOTOR DE 
MISSÕES/PASTOR 

Um panorama geral sobre a campanha, a Oferta 
Especial e as FICHAS DE ADOÇÃO MISSIONÁ-
RIA.

MOMENTO DA DEDICAÇÃO
Durante uma das músicas sugeridas (pág 17/18), con-
vide a Igreja fazer a  entrega da Oferta Especial e as Fi-

chas de Adoção Missionária. O promotor deverá utili-
zar os folders (ficha de adoção missionária) enviados 
pela CBP, seguindo os passos:

1. Distribuição dos envelopes da Campanha de Missões   
     Estaduais-2015

2. Distribuição dos folders com a ficha de adoção para 
     cada membro, no início do culto.

3. Orientar no preenchimento da ficha com o máximo de 
      informações possíveis e assinatura. 

4. Escolher auxiliares para ajudar às pessoas no preenchi-
     mento.

5. A Ficha de Adoção deve ser destacada do folder e 
     entregue juntamente com a oferta especial no mo-
     mento de dedicação. 

ORAÇÃO DE CONSAGRAÇÃO

Pelas ofertas e adoções missionárias.

MENSAGEM

MOMENTO DA VITÓRIA

Momento do culto em que será informado à Igre-
ja o valor total das adoções e da oferta especial 

em todo o Estado do Paraná.

ORAÇÃO FINAL

PÓSLUDIO CANTADO

Se possível, o ministério de louvor poderá tocar 
uma das músicas sugeridas (pág 17/18) de manei-
ra contagiante juntamente com a Igreja.

Pr. Flávio Lucius Aguiar Alves
Diretor de Missões e Des. de Igrejas

PODER PRA SALVAR
Letra e Música: Reuben Morgan e Ben Fielding 

Tradução de CIA do Louvor e Priscila Brum

TOM: E 
INTRO: 2x  A  E  A C#m B

A                       E                 C#m              B                   A
Todos necessitam de um amor perfeito perdão e compaixão

                             E                             C#m                  B                   A       B
Todos necessitam de graça e esperança de um Deus que salva

(REFRÃO)
E                     B                    A

Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar
         C#m       B       E                          B

E tem poder pra salvar pra sempre, autor da salvação
   A           E                 C#m           B      

Jesus a morte venceu sobre a morte venceu

INTERVALO: E  C#m  B  A

A                    E                 C#m                     B                A
Me aceitas com meus medos, falhas e temores enche meu viver
                E                       C#m                       B            A        B

A minha vida entrego pra seguir teus passos a ti me rendo

(REFRÃO)
E                     B                    A

Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar...

A              E              B
Possa o mundo ver brilhar a luz

C#m       A             E          B
Cantamos para a glória do Senhor Jesus
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DEUS DA COLHEITA
Grupo Prisma Brasi - CD: Discípulo teu - Autores: Paul Smith  e James Newton Howard - Versão: Eliezer Prates.

TOM: D
INTRO: D D/G D D/G

   D                                      D/G 
Vê-de os campos prontos pra ceifar

  D                                      D/G 
Essa semente foi plantada a tempo atrás

    Em             F#        Bm       Em        G      D/G
E o coração de muitos, por meio da oração

 F/A             C#Ø/G       G/A                       A   G/A
Estão preparados, guiá-los cabe a nós

(REFRÃO)
 D                          G    D           A/C#   G

Deus da colheita vem me iluminar
D                            G  D         A /C#   G

Servos precisas, servo eu serei
Em7                                       D/F#       C/E                           G                      

Enche-me com teu espírito e o coração com amor
Em7                      G/A                        D      D/G

Deus da colheita diz-me aonde ir

D                                     D/G 
Passa o tempo pra nunca mais voltar

 D                                            D/G 
Hoje se foi, não volta devemos despertar

 Em                 F#7             Bm7       Em/G                     D/F#
Bem pouco tempo nos resta e poucos somos nós

 F/A                             C#Ø/G        G/A                          A  (G/A)
Olha o mundo e tu verás o quanto há por fazer

(REFRÃO)

D                           G  D           A/C#         G/B
Deus da colheita vem me iluminar

D                         G    D        A/C#     G
Servos precisas, servo eu serei

Em7                                   D/F#       C/G                      G      A7/G  G7M
Enche-me com tua graça e o coração com amor
                           E/F# F#m7      Em                G/A                      
Aonde Tú me guiares              Deus da colheita

                                       D  G                                     D  D/G         
Deus da colheita irei     Deus da colheita irei

CODA

C/G                              G   A7/G    G7M                                   E/F#   F#m7
O coração com amor                         aonde tu me guiares

Em                        G7M      G/A
Deus da colheita         Deus da colheita irei

Dsus            D            G/A     
Deus da colheita irei

                                     D       G   D  A  G  D
Deus da colheita irei
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