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Em 2016,
sua adoção 
missionária
contribuirá 
com a  Seara

Meu Coração bateu por Missões 
em 2015. A Ação Missionária Estadu-
al cresceu e avançou.  Salvação e res-
tauração foram levadas a todo Estado 
através do amor dos missionários que 
amam a Obra Missionária. Mas o co-
ração não para de bater por Missões, 
ha mais de 2 mil anos atrás Jesus nos 
disse: “A seara é grande, mas poucos 
os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor que 
mande mais trabalhadores para a sua 
seara”. Mateus 9.37-38 

Em tempos de crise, tribulação, 
falta de esperança, as pessoas carecem 
da graça e do Amor de Jesus. Milhões 
de pessoas no Paraná ainda precisam 
ser impactadas por Jesus Cristo, por 
isto, em 2016, O MEU CORAÇÃO 
BATE MAIS FORTE POR MISSÕES!

Nos últi mos dois anos apresen-
tamos aos bati stas paranaenses todos 
os nossos projetos missionários, bem 
como aqueles que foram chamados e 
que estão no Campo Missionário, nos 
mais diversos lugares do Paraná.

Este ano, queremos que você, 
querido ADOTANTE possa fazer seu 
CORAÇÃO BATER MAIS FORTE POR 
MISSÕES! 

Cada irmão e irmã que adota um 
projeto missionário fi nanceiramente 
ou em oração é um instrumento de 
Deus para que o evangelho avance em 
nosso Estado. Graças a Deus por sua 
vida e disposição em contribuir com a 
Obra Missionária Estadual.

Ser ADOTANTE é assumir um 
compromisso fundamental diante de 
Deus.  Muitas vezes sem sair de sua 
casa, você é o responsável pela sal-
vação e restauração de vidas em todo 
nosso Paraná.

Se você já é adotante, assuma ou-
tro missionário fi nanceiramente e em 
oração. Se você meu irmão(ã) bati sta 
ainda não parti cipa da Obra Missioná-
ria, chegou a hora de fazer a diferença 
no Reino de Deus! Assuma este privilé-
gio com Missões Estaduais.

 AME PARANÁ!

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

1090
mantenedores
Financeiramente

40
mantenedores
em Oração

o

13
Projetos Missionários
em todo o Paraná

MIssoeS 
ESTADUAIS
EM NuMEROS
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- Orando -
Ore constantemente pela equipe 
da CBP e pelos 72 missionários 
que estão nos campos. Suas ora-
ções tem sustentado o avanço da 
obra missionária.

- Adotando -
Tenha o privilégio de adotar um 
missionário fi nanceiramente.

- Contribuindo -
Sua fi delidade na oferta especial e 
adoção mensal nos ajuda a man-
ter e sustentar os missionários no 
Campo.

Você pode fazer parte desta missão, doando
parte de suas férias para conhecer e 

ajudar um Campo Missionário.
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PROJETO ESPECÍFICOS
em 2016 queremos focar nos 
missionários e mantenedores 
evidenciando seus projetos, desafios e 
necessidades

TESTEMUNHOS 
histórias de quem tem cumprido o 
chamado missionário!

MEU CORAÇÃO
BATE MAIS FORTE 
POR MISSÕES
porque você ainda não é um
adotante?

SER UM ADOTANTE É
caracteristicas e atitudes de quem 
tem o coração missionário
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MANTENEDOR
relatos e testemunhos dos 
mantenedores de missões

CAMPANHA 2016
dicas e sugestões de como realizar a 
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85%
5%

45%
10%

Com o tema Meu coração Bate por Missões, a campanha focou nos Projetos 
Missionários tendo como ênfase a Evangelização de Crianças, Restauração de Vi-
das através das Capelanias, Revitalização e Plantação de Igrejas. 

Fechamos a campanha de 2015 com os seguinte resultados:

Louvamos a Deus e agradecemos ao povo bati sta que ano a ano vem demons-
trando amor pela Obra Missionária.

A dedicação da igreja através das orações, oferta especial e adoções mensais 
contribuem com o avanço desta obra.

Deus nos abençoou e a obra missionária avançou, mas não podemos parar!

2015

Para a Campanha de Missões Es-
taduais 2016 estaremos focados no 
tema:

MEU CORAÇÃO BATE MAIS 
FORTE POR MISSÕES.

Versículo: 
“A seara é grande, mas poucos os ceifeiros. 

Rogai, pois, ao Senhor que mande mais
trabalhadores para a sua seara”.

Mateus 9. 37-38.  

Alvo: 10 adotantes por igreja

Oferta Especial: R$500.000,00
 
Campanha 40 dias de oração

2016

Resultados da
Campanha de Missões

para 

O que 
esperamos

2016
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A CAPELANIA 
HOSPITALAR tem como missão 
levar conforto espiritual aos enfermos 
e seus familiares através da música, 
oração e palavra de Deus.

Necess idade
Novos mantenedores no sustento fi nanceiro dos 

missionários na Capelania Hospitalar.

Desafi o
Novos missionários atuando nos hospitais.

Olá meu nome é Ericson, sou pas-
tor Bati sta há 27 anos. Hoje sou cape-
lão hospitalar, pastor de Hospital, faço 
visitas diárias nos hospitais de Curiti ba. 
Cantamos, falamos de Jesus aos enfer-
mos, levando conforto aos corações. 
Comecei visitando os enfermos, tocando 
sax, orando e falando de Jesus. 

Com o tempo, jovens e adultos de 
varias Igrejas Bati stas souberam do tra-
balho. Depois de treiná-los, começaram 
a me ajudar nas visitas. Hoje somos em 
143 voluntários e 14 equipes, visitando 
06 hospitais diariamente para conforto 
dos enfermos. Venha nos ajudar nessa 
obra orando e parti cipando das visitas 
com muita alegria.

Ore por nos! Deus te Abençoe!

Pr. Ericson Pereira Chagas
PIB de Curiti ba

Em outubro de 2013, no Hospital 
Erasto Gaertner foi insti tuída a comissão 
permanente de capelania, ocasião em 
que fui convidado. Sou capelão voluntá-
rio, faço visitas nas enfermarias, aparta-
mentos, pediatria, UTI e administração, 
cantando, orando, abraçando os pacien-
tes, familiares e profi ssionais da saúde. 
Atendo as chamados de emergência e 
os pedidos que vem dos pastores e mem-
bros de igrejas da capital e do interior. 

Realizamos cultos em datas espe-
ciais como o Dia das Mães, Dia dos Pais, 
Natal e outras datas comemorati vas. 
Treinei outros capelães voluntários e hoje 
cerca de 10 pessoas de várias igrejas 
evangélicas atuam sob minha supervi-
são. O Hospital Erasto Gaertner em Curi-
ti ba é referência nacional no tratamento 
do câncer e atende cerca de 30.000 pes-
soas por mês vindas de várias cidades do 
Paraná e do Brasil. Um verdadeiro campo 
missionário que requer dos Bati stas Pa-
ranaenses um investi mento bem maior.

Pr. Joceli Alves Julião
Igreja Bati sta da Barreirinha

Em outubro de 2013, no Hospital 
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A PLANTAÇÃO
de igrejas tem como missão 
levar o evangelho a todo o Paraná, atra-
vés da abertura de novas igrejas nas 
diversas localidades de nosso Estado.

Saudações no precioso nome de 
Cristo Jesus. Eu e minha família moramos 
na cidade de Grandes Rios, região norte 
do Paraná, onde dedicamos nossas vidas 
ao serviço do Senhor. Estamos aqui des-
de agosto de 2011, a convite da Igreja 
Bati sta em Vila Nova de Londrina. 

A IB Vila Nova começou o trabalho 
na IB Grandes Rios que estava fechada 
a um período longo e sem crédito na ci-
dade. A igreja chegou, incendiou a cidade 
e logo nos convidaram para manter essa 
chama acesa e jogar um pouco mais de 
lenha.

O trabalho é realizado em parceria 
com a CBP. Um convênio da CBP com 
a Igreja Bati sta em Vila Nova permite 
a nossa moradia e trabalho na cidade. 
Muitas vidas já foram salvas aqui, mesmo 
diante da força do catolicismo, pessoas 
ti veram um encontro com Jesus e entre-
garam seus corações dando sequência a 
uma mudança de vida impressionante. 
Foi para isso que fomos chamados, para 
servir. É o que somos, servos do Senhor 
Jesus.

Pr. Enrique Costa Alde
Igreja Bati sta Grandes Rios

Nosso principal desafi o e alvo a ser 
alcançado é a implantação dos Pequenos 
Grupos. Estou em um período de capaci-
tação lendo e conhecendo os princípios 
da Igreja Multi plicadora. Temos como 
alvo, ainda neste ano, começarmos a ca-
pacitação de cinco irmãos que tem servi-
do a Deus com muito amor. Durante este 
ano tenho ministrado sobre o dever de 
ser uma Igreja evangelista discipuladora 
e Deus tem despertado a muitos neste 
princípio, que é o IDE do Senhor. Creio 
que se a Igreja esti ver orando e amando 
as vidas dia a dia, o Senhor irá multi plicar 
os que serão salvos.

Pr. Edeilson Oliveira
Congregação Bati sta Parque-Ponta Grossa

Necess idade
Novos mantenedores no sustento fi nanceiro dos 

missionários na Plantação de Igrejas.

Desafi o
Novos missionários atuando em Plantação de Igrejas.
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O Projeto Missionário Indígena acontece na reserva em 
São Jerônimo da Serra no norte do Estado, com uma popula-
ção aproximada de 1000 indígenas, formada hoje por 3 etnias: 
Kaiguangues, Guaranis e Xetás. Nosso missionário, de sexta a 
domingo evangeliza dando assistência pastoral desde 2011, a 
uma comunidade com 130 casas e dezenas de ocas. 

Esse projeto é coordenado pela Igreja Bati sta Central em 
Ibiporã e se realiza da seguinte forma:
• Visitas nas casas feitas pelo missionário e um grupo de 11 
índios converti dos e bati zados através do Projeto.
• Cultos aos sábados à noite com uma frequência de 40 pesso-
as. Aos domingos, a Escola Bíblica Dominical tem uma presença 
maior de crianças (30) se encerrando sempre com um almoço 
de confraternização. 
• Impactos evangelísti cos com apoio de ações sociais (corte de 
cabelo, atendimento médico dentre outras).
• Divulgação para conscienti zação em campanhas de saúde 
(dengue, alcoolismo, esquistossomose, doença de chagas den-
tre outras).
• Parti cipação na vida cultural da aldeia junto aos caciques.

Necess idades
Novos mantenedores no sustento fi nanceiro dos missionários. 

Materiais pedagógicos e de evangelização para a Comunidade Indígena.

Desafi os
Novos missionários atuando em todas as etnias do Paraná.

Aquisição de um veículo para atender a Comunidade Indígena.

O Projeto TEAMA (Temos Experimentado um Amor Maior) 
surgiu da necessidade de falar do amor de Deus aos que es-
tão perdidos nas drogas. Nosso trabalho consiste em fazer num 
primeiro contato com o dependente químico (homem ou mu-
lher), uma triagem a fi m de identi fi car sua real necessidade. Em 
seguida interná-lo numa das comunidades terapêuti cas conve-
niadas. Esse tratamento varia de 6 a 12 meses, dependendo de 
cada caso.

Enquanto o residente (como é chamado o dependente quí-
mico) permanecer no tratamento, será acompanhado por nós, 
objeti vando maximizar o sucesso de seu tratamento. Paralelo a 
isso, quando a pessoa possuir família, esta será acompanhada 
em nossa Igreja, primeiramente no Grupo de Apoio Compor-
tamental do Amor-Exigente – Grupo Renascer, para trabalhar 
questões como a codependência. Essa família será “adotada” 
por uma das nossas células. 

Necess idade
Novos mantenedores no sustento fi nanceiro dos missionários.

que trabalham com os dependentes químicos.

Desafi os
Novos missionários atuando no resgate dos dependentes químicos.

Aquisição de uma “Casa de Passagem”.
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Pr. Adriano dos Santos
Revitalização de Igreja
PIB em Guarapuava 

Vale a pena! O campo missio-
nário tem desafi os, mas as bênçãos 
superabundam quando estamos 
no centro da vontade de Deus. 
Cerca de dois meses o Senhor tem 
feito sinais e maravilhas na PIB em 
Guarapuava, curando, restaurando 
e salvando pessoas.

Com a nossa chegada, fomos 
procurados por uma jovem em 
busca de solução para seu mau. 
Comia por seringa, estava muda 
há dois meses e com várias feridas 
pelo corpo. Após a oração, Jesus 
operou o milagre, curando e sal-
vando. Limpa de seus ferimentos, 
falando e comendo normalmente, 
a jovem testemunhou no dia 1º de 
maio o que Jesus fez. “Eu tenho 
que agradecer muito a Jesus por 
ter me curado e me dado à salva-
ção”. 

Na igreja ti nha uma irmã que 
não teve fi lhos naturais, mas ado-
tou e criou 23 fi lhos. Na ocasião de 
seu falecimento, muitos de seus fi -
lhos e familiares compareceram ao 
culto fúnebre onde puderam ouvir 
da palavra de Deus e aceitá-Lo em 
seus corações.

Pr. Robson Olah e Família
Plantação de Igrejas
CB Planalto e Pranchita

Olá, Amados Adotantes! Esta-
mos na força do nosso Deus fazen-
do discípulos de Jesus, semeando 
a palavra de Deus no coração des-
te povo. Temos investi do na nova 
geração. Todos os sábados, temos 
à Tarde Alegre onde através  da 
história bíblica, cânti cos, orações 
e brincadeiras as crianças tem 
aprendido a servir ao único Deus 
verdadeiro. Recomeçamos o Proje-
to do Futsal com os meninos, todas 
as segundas-feiras, reunimos cerca 
de 20 garotos e investi mos nestas 
vidas para que sejam discípulos de 
Jesus. Muitos deles já frequentam 
o PGM (Pequeno Grupo Multi pli-
cador) dos juniores que acontece 
toda sextas-feiras na igreja.

Deus tem nos dado também 
a estratégia de realizar mensal-
mente um Chá para as Mulheres 
em Planalto e em Pranchita, onde 
fazemos RD (Relacionamento Dis-
cipulador).

Conti nue querido parceiro a 
investi r em oração e fi nanceira-
mente nesta Obra de Deus.

Pr. Enrique Costa Alde
Revitalização de Igrejas
IB Grandes Rios 

Diferente de outros dois cam-
pos de trabalho por onde nós pas-
samos, (interior de São Paulo e 
interior do Acre) aqui em Grandes 
Rios o que nos impressionou foi 
que Deus, quer de fato estabe-
lecer uma igreja realmente nova. 
O evangelho tem sido anunciado 
a todos, mas a resposta tem sido 
com as crianças, os adolescentes 
e os jovens da cidade. Como já 
estamos a mais de 4 anos, muitos 
já cresceram aqui conosco e nos-
sa liderança é composta de jovens 
na sua maioria.  As portas da cida-
de estão abertas para nossa igreja 
entrar e fazer diferença através da 
transformação causada pelo evan-
gelho na vida dos que fazem parte 
da IB Grandes Rios. Nossa igreja 
recuperou o crédito que em outro 
tempo havia se perdido. Louvado 
seja o Senhor por isso!

Testemunhos Missionários
Histórias das maravilhas que Deus tem operado no Campo Missionário.
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Pr. Eliel Castanho
Plantação de Igrejas
CB Engenheiro Beltrão 

“Alegrai-vos sempre no Senhor; 
e digo outra vez: Alegrai-vos” 

(Fp. 4:4). 
Nos alegramos pelo que Deus 

fez e conti nua fazendo no meio de 
seu povo que Ele tanto ama. Não 
somos merecedores, mas é pela 
graça de Deus que prosseguimos 
em direção à perfeição. Uma Fren-
te Missionária, Plantação de Igreja 
ou início de um trabalho em uma 
determinada cidade exige muita 
dedicação, zelo, cuidado e princi-
palmente amor. Sem essas carac-
terísti cas a obra do Senhor não 
poderá prosseguir. Trabalhar com 
pessoas vindas do meio de idola-
trias, costumes e tradições munda-
nas impregnadas em seu ser, é, no 
entanto, desafi ador. No tempo de 
Deus, Engenheiro Beltrão terá uma 
Igreja Bati sta que fará a diferença. 
Uma Igreja relevante, úti l à socie-
dade e instrumento de Deus para 
abençoar a muitos que necessitam 
do amor de Cristo em suas vidas. 
Já podemos sim, dizer que existe 
uma Igreja Bati sta em Engenheiro 
Beltrão, ao ver o reconhecimento e 
o respeito por parte das pessoas da 
cidade. Nosso desafi o no momento 
é construir um local mais adequado 
para os cultos, visto estarmos em 
salão alugado que fi ca nos fundos 
da nossa residência. Estamos em 
fase de construção dos fundamen-
tos para o futuro templo que será 
construído este ano.

Pr. Gedeon Santos de Freitas
Projeto Barnabé 
CB Capitão Leônidas Marques

Logo que assumimos  o tra-
balho em Capitão Leônidas Mar-
ques em 2016, o proprietário do 
salão onde nos reuníamos, pediu 
o espaço. Iniciamos um desafi o em 
oração, Deus nos respondeu e logo 
mudamos.

Na rua próxima do novo salão 
da igreja, um jovem me procurou 
e contou-me que está separado 
da esposa que a ama e precisa de 
ajuda para reatar o casamento. A 
esposa foi embora para o Acre.                                       

 Depois de aconselhá-lo, per-
guntei se era cristão, me respon-
deu que não. Apresentei a ele o 
evangelho e em seguida o convidei 
para entregar sua vida para Cristo. 
Em lágrimas decidiu-se a Cristo 
dentro do novo templo. Estamos 
nos encontrando todos os dias 
com estudo bíblico e oração.  

A diferença em seu comporta-
mento tem sido grati fi cante e nos 
encoraja a prosseguirmos com o 
evangelho, não somente com ele 
mas com todos aqueles que hão de 
ser salvos.

Pr. Jonathan L. dos Santos
Capelania Hospitalar
IB Vila Macedo

Nestes últi mos meses, os 
serviços realizados no serviço de 
Ação Social da Polícia Militar do 
Estado do Paraná, em especial na 
capelania, tem sido de surpresas. 
Inúmeros policiais vieram a óbito 
em confrontos e acidentes de pro-
porções diversas. Nesses momen-
tos de difi culdades, a equipe mul-
ti disciplinar entra em campo para 
um atendimento aquele que tanto 
necessita.  As surpresas não se 
dão somente em fatos negati vos, 
mas também podemos presenciar 
momentos de alegrias. Alegria em 
poder ver que alguns problemas 
e difi culdades foram resolvidos a 
parti r da intervenção da equipe 
multi disciplinar, em especial o ser-
viço pastoral. Diante das inúmeras 
solicitações, hoje podemos contar 
com um serviço efeti vo em vários 
batalhões da nossa capital, hospi-
tal PM, Colégio da PMPR e unida-
de prisional. 

Os atendimentos se estendem 
aos policiais e bombeiros militares 
e a todos os dependentes. Hoje é 
possível estarmos celebrando cul-
tos, casamentos, aconselhamen-
tos e discipulados desde o aluno 
soldado ao coronel. Os resulta-
dos demonstram a confi ança que 
a corporação tem pelos trabalhos 
executados pela capelania militar. 
Essa confi ança tem oportuniza-
do outras frentes missionárias em 
batalhões que ainda não foram al-
cançados pela graça de Jesus.

Pr. Eliel Castanho
Plantação de Igrejas
CB Engenheiro Beltrão 
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mas também podemos presenciar 
momentos de alegrias. Alegria em 
poder ver que alguns problemas 
e difi culdades foram resolvidos a 
parti r da intervenção da equipe 
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meu cor ação bate maisfor te por  miss ões
Cristão. Cristão é aquele que professa o cristi anismo, 

que é um seguidor de Cristo. 
Cristão. Palavra que nasceu na anti guidade como re-

ferência aos crentes que andavam de uma forma digna, e 
por isso foram apelidados com este nome pela sociedade. A 
transformação interior e exterior ocorrida nestes imitadores 
de Cristo e seu exemplo de conduta na família e sociedade 
os tornavam impossíveis de não serem notados.

Ser Cristão é assim: ser um pequeno Cristo, se dedicar 
à palavra, e além disso, comparti lhar a história da redenção! 
É como um cego que volta a ver a luz do dia e precisa contar 
aos outros que encontrou a cura para sua visão... e para sua 
alma! Sim, se Ele lhe é tão precioso, você não será capaz de 
guardar as boas novas para si mesmo. Se você é um pequeno 
Cristo, você sente que precisa correr até a multi dão contar-
lhes que encontrou Jesus porque deseja ardentemente que 
eles o encontrem também. Se você é um pequeno Cristo, 
Você o admira, você o sussurra no ouvido de seu fi lho, conta 
sobre ele ao seu marido, divide seu mestre calorosamente 
com seus amigos.. em palavras ou em ati tude! Afi nal, com-
parti lhamos tantas coisas e eu sei que não pode ser dife-
rente com aquele que mudou sua vida para sempre. Porque 
toda pessoa salva do pecado e do mundo por meio de Cristo 
é enviada de volta ao mundo como missionário! Logo, todo 
cristão é um missionário ou então um impostor.  

Jesus disse que a seara é tão grande, tão vasta... Mas 
poucos são os trabalhadores. “Então roguem ao Senhor da 
colheita que mande mais ceifeiros”, disse ele. Na contribui-
ção da obra missionária estadual não é diferente: No Paraná 
temos 41mil bati stas espalhados em todo o Estado. No en-
tanto, apenas 1.090 são mantenedores de missões estadu-
ais, o que representa 2,6% do total. Destes 1090, apenas 
129 ofertaram todos os meses em 2015. Na intercessão, de 
41 mil bati stas temos 40 mantenedores cadastrados. E com 
absoluta certeza damos graças ao Senhor da seara por estes 
que têm investi do tempo e recursos neste trabalho, acredi-

tando nele. Mas há uma pergunta que fi ca: 
ONDE ESTÃO OS OUTROS? Onde estão os 39.900? 

Por que não se envolvem? Por que não adotam missões se 
as necessidades são vastas, e a demanda tão urgente?  Por 
que não adotam se ainda há tanto a ser feito, e tantos a se-
rem alcançados pra Jesus em nosso Estado? Por que a seara 
é grande e os trabalhadores são poucos? Bem, talvez seja 
porque você e eu estejamos voltados apenas pra nós mes-
mos, vivendo focados na nossa própria felicidade sem olhar 
ao redor. Por isso, ignoramos, vamos desaprendendo a amar 
e se importar. Contudo, acreditamos na igreja que é viva e 
sensível à voz de Deus, que atende o apelo de Cristo e não 
deixa o amor esfriar.

Sabe, nosso maior sonho é que pudéssemos ter em 
cada um dos 41 mil bati stas paranaenses um intercessor e 
mantenedor da obra missionária estadual! Consegue imagi-
nar? Consegue imaginar um Paraná em que todos os bati s-
tas dobrassem seus joelhos, investi ssem em missões, e se 
envolvessem de cabeça no trabalho missionário? Talvez não 
precisaríamos nem mesmo ter campanha de missões! 

A seara pode ser grande e os ceifeiros podem ser pou-
cos, mas Jesus não disse que precisa conti nuar assim! Ele 
disse: Roguem ao Senhor da seara! Não se conformem e não 
recuem! Não descansem até ter um Paraná inteiro que tenha 
ouvido falar do evangelho transformador de Jesus Cristo! 
Um Paraná em que seus irmãos e irmãs,  seus vizinhos, suas 
crianças, amigos, pais, parentes, seus cabeleireiros, jardinei-
ros, denti stas, colegas de trabalho, e cobradores de ônibus 
sejam impactados pela história em que a morte foi vencida 
por um único homem. 

Nossa profunda grati dão aos que já têm nos ajudado de 
inúmeras maneiras, que tem permiti do que missões estadu-
ais siga fi rme. Mas uma coisa é necessária: mais ceifeiros que 
estejam dispostos, que priorizem esta causa! Pois sabemos 
que a noite vem quando ninguém pode trabalhar. 

que têm investi do tempo e recursos neste trabalho, acredi-

Por  que você ainda não é um adotante  

HANNA DANNA E SOUZA
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adotar é 

Adotar. Palavra que deriva do lati m: adoptare, que tem 
signifi cado de “escolher para si”, aceitar, assumir; estabelecer 
relação de fi liação. Quando uma criança é adotada por uma 
família, por exemplo, ela se torna parte indivisível dela e seus 
pais se comprometem a suprir suas necessidades de sustento 
e amor. Se comprometem a se doar por aquele fi lho, a cuidar 
e protegê-lo ao longo da vida. Uma ati tude extraordinária.

Da mesma maneira, a bíblia nos ensina que somos fi lhos 
de Deus por adoção: “Quando chegou a plenitude do tempo, 
Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo 
da lei, a fi m de redimir os que estavam sob a lei, para que 
recebêssemos a adoção de fi lhos. Assim, você já não é mais 
escravo, mas fi lho; e, por ser fi lho, Deus também o tornou 
seu herdeiro.” Gálatas 4:4, 5 e 7

Adotar é amar! É algo que nos torna parecidos com 
Aquele que nos amou primeiro e nos tornou seus fi lhos! Mas 
nem todos talvez se lembrem que existe um outro ti po de 
adoção semelhantemente bela, transformadora e essencial. 
Uma adoção que torna possível a expansão da mensagem 

de salvação pelo mundo todo: é aquela que chamamos de 
Adoção Missionária, que é o privilégio de amar, cuidar, orar e 
ajudar no sustento daqueles que estão cumprindo o chama-
do, negando-se a si mesmos, pois entenderam que em nada 
deveriam ter suas vidas como preciosas contanto que com-
pletassem o ministério que receberam: de dar testemunho do 
evangelho da graça de Deus. 

Quando você se torna adotante, passa a fazer parte do 
ministério do missionário, recebendo dele cartas e informa-
ções do seu trabalho, e então você se torna um missionário 
também, um ceifeiro que talvez não esteja no campo como 
alguns, mas está no armazém da colheita dando o suporte 
para o trabalho ser feito. Uma tarefa muití ssimo importante 
que só os missionários conseguem dimensionar o quanto. Se 
você é um missionário no campo, eu sei que conhece na pele 
a diferença que faz um adotante que se preocupa com sua 
vida e necessidades. Mas se você é um cristão que até agora 
não se envolveu, mas entende a ordenança de Jesus. Neste 
caso, por que você ainda não é um Adotante?

amar

HANNA DANNA E SOUZA

ORE. CONTRIBUA. PARTICIPE.
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ser um adotante é
Acreditar no sobrenatural de Deus! 

Ter a convicção que missionários estão no Campo, nas capelanias, nos projetos 
sociais, levando esperança, resgatando pessoas perdidas!

Crer que através de SUA oração e contribuição fi nanceira, ADOTANTE, o Reino de Deus 
avança e vidas antes desprezadas, são transformadas pela graça de Jesus.

Ser um fazedor de milagres, pois quando um pecador aceita 
Jesus, acontece o maior milagre existente na face da Terra.

Ser fi el na sua contribuição fi nanceira e ser fi el na sua oração diária 
pela obra missionária no Paraná.

Exerça este privilégio que você tem como povo Bati sta Paranaense! 
Faça diferença no Reino, seja um realizador de milagres.

AMEPARANÁ

PR. FLÁVIO LUCIUS AGUIAR ALVES
Dir. de Missões e Des. de Igrejas

Conheça Nossos Projetos & Missionários
CAMINHONEIROS DE CRISTO: Elizionor Monteiro de Almeida. PASTORAL CARCERÁRIA BATISTA (parceria com a Junta 
de Missões Nacionais-JMN): Fabiano Pires Marti ns e Éricka Alessandra da Silva Marti ns, Luis Carlos de Magalhães. Volun-
tários da Pastoral Carcerária Bati sta (JMN): Newton Mori, Júlio Cesar F. da Silva, Paulo Roberto M. Machado. CAPELANIA 
HOSPITALAR: Elion de Almeida, Ericson Pereira Chagas, Joceli Alves Julião, Jonathan Lebedieff  dos Santos, Josiane Favoreto 
de Souza, Maria Irene Sampaio Pires. CAPELANIA PORTUÁRIA: Rivelino dos Santos. CAPELANIA RODOVIÁRIA: Carlos 
Couto e Zélia Maria de Oliveira Couto. DEPENDENTES QUÍMICOS: José Miguel Lester Perez. ETNIAS: Alexandre Takao 
Katayama e Alécia Nomura, Mário Igor Shimura e Márcia Sayuri Yamamoto Shimura, Osvaldo José Alves, Sheila de Souza 
Moreira. EVANGELIZAÇÃO DE CRIANÇAS: Jamil Leal Santana e Anelize Kelly Santana, Maria Aparecida Ornelas Cruz e 
Nelson Andrade Cruz, Rose Andreia Castanho Mendes Ferreira. PLANTAÇÃO DE IGREJAS: Daurio Valdino de Lara e Marisa 
Ribeiro de Lara, Edeilson da Costa Oliveira e Priscila Soares Oliveira, Eliel Castanho e Maria Célia da Silva Castanho, Enri-
que Costa Alde e Marnizia dos Santos Correia Alde, Flavio Augusto Rezende Machado e Fabiana Cristi ne de Souza Silveira 
Machado, José Antonio Gomes e Talita da Silva Gomes, José Renato Ribeiro Buchmann e Erlene de Fati ma G. Buchmann, 
Pedro Roberto de Deus e Roseli Aparecida B.P. de Deus, Robson Carvalho Olah e Valdira Bati sta Olah, Sergio Eduardo Silva e 
Andreia de Menezes. PROJETO BARNABÉ: Cristi ano dos Santos Rosa, Ediuson Aparecido Costa e Sonia Couto de Almeida 
Costa, Elizabete Pinto Teixeira, Gedeon Santos de Freitas e Alexandra Silva de Freitas, Harley Christi an Pereira Carvalho e 
Rozeane Soares B. Carvalho, Marcos Antonio da Silva e Viviane Ambrósio Costa da Silva, Odair Ferreira Borges e Alessandra 
Fortunato Borges, Rodrigo Paz da Costa e Adriana Lucindo Paz da Costa, Sergio Pereira Cruz e Sara Teixeira Alves Cruz. PRO-
JETO MONTE SIÃO – FUTEBOL: Dilson Carlos Kleinhans e Vania Cloti lde Correa Kleinhans. PROJETO VIDA: David Pereira 
de Novaes e Rosana Maria Moreira de Novaes, Ivanilde Regina Santana, Levina Moreira, Paulo Pereira de Novaes e Luiza 
Pires Pereira de Novaes. PROJETO REVITALIZAÇÃO DE IGREJAS: Adriano dos Santos e Jackeline Jorge da Silva, Jackson 
Fernandes de Oliveira e Selma Regina dos Santos de Oliveira.
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Vale a pena ser  mantenedor Deus nos abençoou e a obra missionária AVANÇOU

Contribuindo por amor
“Cada um dê conforme determinou em seu co-
ração, não com pesar ou por obrigação, pois 
Deus ama quem dá com alegria.” (2 Corínti os 
9.7)
Existem diversas formas de se vivenciar e 
fazer missões. Seja orando, contribuindo ou 
indo, há sempre uma maneira de fazer parte 
desta obra. Prati car missões é falar do amor 
de Jesus para uma pessoa, ajudar, orar por 
alguém, porque a missão não foi restringi-
da a um grupo específi co de pessoas, mas 
a todos: “Vão pelo mundo todo e preguem 
o evangelho a todas as pessoas.” (Marcos 
16.15). Contribuir com missões é muito 
mais do que apenas ajudar fi nanceiramen-
te; é estar lá no campo missionário, é levar o 
evangelho através de outra pessoa àqueles 
que estão sedentos por Cristo!
Luiz Henrique | PIB Umuarama

Fazer parte do AMEPARANA é o melhor de 
todos os investi mentos que podemos rea-
lizar em nossa vida. Quando adotamos um 
missionário, por menor que seja a quanti a, 
não estamos investi ndo em uma vida, es-
tamos investi mento em todas as vidas que 
aquele missionário terá contato, pessoas 
que conhecerão a Cristo, pessoas que serão 
libertas das drogas, casamentos que serão 
restaurados, vidas que serão transforma-
das. Além disso, nós mesmos nos senti mos 
felizes e parti cipantes da obra missionária, 
mesmo não estando no campo pessoalmen-
te, estamos possibilitando outros para es-
tarem lá. Estamos investi ndo em vidas por 
meio das nossas contribuições, de modo, 
que a igreja ao perceber nosso exemplo, faz 
também o mesmo investi mento e a obra é 
possibilitada de acontecer. Adotar um mis-
sionário é benção. 
Pr. Talles Grein | 2ª IB Arapongas

Ser um adotante quando já se foi adotado, 
nos dá uma visão ainda maior do benefí -
cio que estendemos, tanto ao missionário 
como a obra de Deus. Fui adotado, quan-
do pequeno, no seio de uma família, que 
além do abrigo me proporcionou condições 
de exercer o maior de todos os dons, o da 
vida. Fui adotado também pela minha igreja 
quando ingressei no seminário, ainda que 
parcialmente, a mesma me proporcionou 
condições de ir além do que eu poderia com 
os meus próprios recursos.
Por isso, posso afi rmar que ser adotante:
É proporcionar condições para que o mis-
sionário possa desenvolver com segurança 
o seu trabalho no campo missionário;
É parti cipar de forma quase direta dos re-
sultados obti dos no campo pelo missioná-
rio;
É saber que seus braços puderam ir muito 
além do alcance geográfi co;
É senti r as alegrias de um ganhador de al-
mas e vibrar com seus relatórios;
É torna-se parte da obra, senti r, chorar, vi-
brar e alegrar-se com os resultados que sua 
pequena ajuda proporciona na vida e na 
obra do missionário;
Enfi m, ser adotante é saber que você está 
fazendo o melhor investi mento do mundo, 
investi ndo em pessoas.
Pr. Nivaldo Cavallari | PIB Paranaguá

Por que sou adotante?
Tenho vontade de estar nos campos missio-
nários, porém em virtude das circunstâncias 
à minha volta tenho aprendido que posso 
estar nesses lugares através da minha ofer-
ta. Certa vez durante um sermão missioná-
rio ouvi um pastor falar que: “Ou você vai 
ou paga a conta!”. Isso me marcou muito. 
Comecei a dar maior importância à questão 
da adoção quando ti ve o privilégio de es-
tar em alguns campos missionários como o 
Haiti  e o Chile. Nessas situações pude ver 
o quanto os missionários necessitam de 
nossas orações e contribuições. Sabemos 
que os missionários deixam suas famílias 
e amigos para levar a esperança aos per-
didos. Fazem isso sem se preocupar com o 
seu sustento. Sinto-me abençoada por ter o 
privilégio de poder contribuir. Tenho visto a 
graça de Deus transbordar abundantemen-
te em minha vida, família, igreja e de todos a 
minha volta. Através do AME PARANA pos-
so alcançar vidas que estão sem esperança 
e longe de Deus.
Joanita de Oliveira | IB Rio Verde

Que privilégio!
Quando penso em missões, me vem à 
mente I Cor.3.9a “Porque de Deus somos 
cooperadores”. Cooperar com a obra mis-
sionária para mim é um grande privilégio. 
Deus sendo Soberano, Rei, me dá a grande 
oportunidade de poder ser cooperadora no 
Seu reino, mesmo diante da minha peque-
nez e insignifi cância diante Dele. O tempo 
dedicado orando pelos nossos missionários 
é um momento abençoador. A sensação 
que  tenho, como adotante e cooperado-
ra na obra missionária, é que estou sendo 
abençoada primeiro. Entendo que tudo vem 
do Senhor. A Ele graças por ter me dado à 
honra de poder contribuir fi nanceiramente 
no sustento da obra missionária. Digo de 
coração, que jamais estes recursos fazem 
falta em nossas vidas. Porque Deus é fi el 
em suas promessas. A Ele toda Glória e 
Honra. Amem!
Lenilda Barbosa | IB Central de Cascavel

Graça e paz
Faz muito tempo que parti cipo da adoção 
missionária, mas não levava muito a sério. 
Passei também por algumas difi culdades fi -
nanceiras, falhei muitas vezes, mas aprendi 
o quanto Deus é fi el mesmo quando somos 
falhos. Toda vez que faço o depósito, oro e 
peço a Deus que multi plique este valor que 
é tão pequeno. Duvidava que este valor pu-
desse fazer alguma diferença, até receber 
uma carta de uma missionária. Ela contava 
sua história de como eu estava ajudando no 
trabalho missionário e como fazia a diferen-
ça. Fiquei sem palavras, mas Deus me mos-
trou que o pouco para nós é muito para Ele 
na obra. Hoje testemunho na minha igreja 
e quando tenho oportunidade de falar de 
missões este acontecido é meu exemplo. 
Quero conti nuar a fazer parte dessas his-
tórias, contribuindo e orando para aqueles 
que estão no campo. Deus Abençoe suas 
vidas. No amor em Cristo.
Elisete Arndt Cunha | IB Vitoria/Maringá

Sou adotante porque acredito que onde 
não posso chegar, pessoas podem chegar. 
Esses missionários precisam de recursos 
fi nanceiros para chegar e falar do amor de 
Deus. Somente o recurso que envio não é 
sufi ciente para manter um Projeto Missio-
nário, então, várias pessoas precisam ado-
tar para conseguirmos manter os projetos e 
missionários, só assim, estaremos onde não 
podemos ir.
Robson Chanan | IB Barreirinha/Curiti ba
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MISSÕES EM SUA IGREJA

Lançamento da Campanha

2 DE JULHO
Por meio dos Coordenadores das Associações Regionais a 
Campanha começa com o culto nas Associações.

Início da Campanha

3 DE JULHO 
Sugerimos esta data para o início da Campanha de Missões Esta-
duais em sua Igreja.

Dia da Consciência Missionária 

7 DE AGOSTO
Neste dia o promotor deverá envolver a igreja a parti cipar
deste grande momento. Todas Igrejas do Paraná estarão realizando 
o culto da Consciência Missionária, um momento para
se falar da Obra Missionária Estadual.

Alvos da Campanha

R$ 500mil
Durante toda a Campanha, pretendemos levantar uma oferta 
especial de R$ 500 mil reais para o sustento e avanço da Obra 
Missionária no Estado.

10 ADOTANTES
Um dos desafi os desta campanha de missões é agregar 
10 NOVOS ADONTANTES por igreja.

40 dias de Oração durante 
cinco semanas, pelos missionários e 
missionárias que estão nos campos 
paranaenses.

Utilizar todo o material 
disponibilizado pela CBP, colocar os 
cartazes em locais estratégicos de 
fácil visibilidade. 

Fazer durante todos os cultos o 
momento missionário de forma 
contagiante, passando os vídeos 
promocionais preparando a 
igreja para o dia 7 DE AGOSTO, 
dia da Consciência Missionária.

Cantar a música sugerida para a 
Campanha de Missões Estaduais.
(pág. 21)

Dia da Consciência Missionária 
neste dia o promotor 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 fi cha de 
adoção.

Distribuir as fi chas de adoção 
missionária sempre que possível.

A seguir, você encotrará algumas Dicas e Sugestões de como realizar a Campanha de 
Missões Estaduais em sua Igreja.

Para maior efeti vidade, é de extrema importância, verifi car as datas e seguir os passos aqui descritos.

como fazer a Campanha de

ORE. CONTRIBUA. PARTICIPE.
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3 maneiras de adotar um
Projeto ou Missionário

Projetos e Ficha 
de Adoção

0101

Nesse folder contém o descriti vo de todos 
os Projetos e Frentes Missionárias no Para-
ná bem como o nome de cada Missionário 
que você poderá adotar Financeiramente 
ou em Oração.

Ficha de Adoção 
para PGMs
Em 2016 você terá a oportunidade de, jun-
tamente com seu Pequeno Grupo Multi pli-
cador ou Célula, adotar um Missionário ou 
Projeto Missionário fi nanceiramente 
ou em oração.

0202
Adoção
Missionária Kids
Incenti ve nossas crianças a serem adon-
tantes. Esse folder contém uma fi cha de 
adoção missionária direcionada às crianças.

0303
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No dia 7 DE AGOSTO, Dia 
da Consciência Missionária, o 
promotor deverá envolver toda 
igreja a contribuir com a oferta 
especial e levar cada crente a 
assumir um compromisso men-
sal através da Adoção Missio-
nária preenchendo a fi cha de 
adoção.

DISTRIBUA
OS FOLDERS que contém 

a descrição dos projetos e a 
Ficha de Adoção Missionária.

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
ameparana@bati stasparana.org.br 
missoes@bati stasparana.org.br
(41) 3362-7878
(41) 9253-8096
(41) 8862-4071 

ASSOCIAÇÕES Regionais
CAMPOS GERAIS
Romério de Souza Santos
bcg@bati stasparana.org.br
(42) 9101-9241   |   8404-0877

GRANDE CURITIBA
Dorgival Lima Pereira
dorgival.lima.pereira@gmail.com
bgc@bati stasparana.org.br
(41) 9811-0808

IGUAÇU
Arlindo da Conceição
arlindo@bati stasparana.org.br
(44) 9900-9992 | 9115-0162

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

NOROESTE
Claudio Gomes Riberio
claudio@bati stasparana.org.br
(44) 9169-1805

NORTE
Marcelo Ciaca
marcelo_ciaca@hotmail.com
(43) 9169-1401
(43)3258-0335
(43) 3258-7222

OESTE
Genti l dos Santos
genti l@bati stasparana.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@bati stasparana.org.br
(41) 8884-6657

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

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

c) O escritório da CBP estará 
de plantão das 17h às 23h do 
dia 7 de Agosto para receber as 
informações de cada associação 
e simultaneamente informará 
aos coordenadores os resulta-
dos parciais e fi nais.

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 fi nal do culto, 
para que se faça a CELEBRA-
ÇÃO DA VITÓRIA.

f) Sugestão para o Culto do 
Dia da Consciência Missionária 
(pág. 20).

07 de agostoDia da Cosciência Miss ionária
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Igreja Multiplicadora é um movimento de multiplicação intencional, baseado nos 5 princípios bíblicos (oração, 
evangelização discipuladora, formação de líderes, plantação de igrejas e compaixão e graça) que tem por objetivo 
cumprir a Grande Comissão glorificando nosso Deus. 

Igreja Multiplicadora tem sido um mover de Deus no meio do povo Batista brasileiro e a Convenção Batista 
Paranaense adotou como norteadora de seu programa de crescimento e desenvolvimento de Igrejas.

Pensando nos vários Pequenos Grupos Multiplicadores (PGM) que existem nas igrejas de nosso Estado, 
estamos enviando aos irmãos 4 roteiros para serem utilizados durante as semana de 03 a 24 de Julho que com-
preendem nossa Campanha de Missões Estaduais 2016.

Utilize este material neste período, incentive a visão missionária em seus PGMs para que possamos avançar 
e conquistar nosso Paraná para Jesus.

Você pode imaginar cada PGM de nosso Paraná, orando e contribuindo para Missões Estaduais? Este mover 
de Deus no meio de nosso povo abençoará demais a obra missionária.

Multiplique discípulos, PGMs, Líderes para glória de Deus. AME PARANÁ!

PR. FLÁVIO LUCIUS AGUIAR ALVES
Dir. de Missões e Des. de Igrejas
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PGMsroteiros para
MEU CORAÇÃO BATE MAIS FORTE POR MISSÕES 
“Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores 
para a sua seara”. Mateus 9:38

1. TEMPO DE CANTAR: LOUVANDO E ADORANDO JUNTOS! (5’)

1- Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos Exércitos! 
2- A minha alma anela, e até desfalece pelos átrios do Senhor; o meu 
coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. 
3- Até o pardal achou um lar, e a andorinha um ninho para si, para abrigar 
os seus filhotes, um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos Exércitos, meu 
Rei e meu Deus. 
4- Como são felizes os que habitam em tua casa; louvam-te sem cessar! 
Salmo 84.1-4

2. QUEBRA GELO (5’) 

Se você tivesse oportunidade de falar uma mensagem na TV em cadeia 

nacional, o que você diria em 30 segundos? 

3. TEMPO DE COMPARTILHAR A PALAVRA (25’)

Texto Bíblico: Mateus 9:38 - “Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie 

trabalhadores para a sua seara”.

Jesus estava com os seus discípulos visitando algumas cidades. Ele en-

controu muitas pessoas doentes e necessitadas. Vendo a necessidade 

delas, fala aos seus discípulos que precisa de mais pessoas para trabalhar 

na obra de Deus. Jesus ensina seus discípulos a orar pedindo a Deus mais 

trabalhadores.  

PERGUNTAS PARA APLICAÇÃO PESSOAL:

• Como você pode responder aos anseios da sociedade e ajudá-las es-

piritualmente?

• Como você pode ajudar a obra missionária investindo sua vida, talentos 

e bens? 

• De que maneira você pode se fazer presente no Campo Missionário?

4. MOMENTO DE ORAÇÃO POR MISSÕES (15’)

Temos 72 missionários no Paraná que precisam de nossas orações e 8 

milhões de pessoas que não conhecem a Jesus. 

• Ore pelos missionários que estão trabalhando nas capelanias (hospita-

lar, carcerária, rodoviária e portuária).

• Ore pelos missionários que estão trabalhando com as etnias (ciganos 

e índios).

5. TEMPO DE MULTIPLICAR / CARTÃO ALVO DE ORAÇÃO (5’)

• Ore diariamente pelos nomes de seu Cartão Alvo. Deseja compartilhar 

algo sobre algum deles?

Pr. Cláudio Gomes Ribeiro | Coordenador de MDI

COMPAIXÃO E GRAÇA PARA A MULTIDÃO
Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinago-
gas, pregando as boas novas do Reino e curando todas as enfermidades e 
doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas 
e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: 
“A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Se-
nhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara”. Mateus 9:35-38

1. TEMPO DE CANTAR: LOUVANDO E ADORANDO JUNTOS (5’)
 “Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor; tu és grande, e grande o teu 
nome em poder”. Jeremias 10:6

2. QUEBRA GELO (5’)
 Você sabe como é o preparo da terra, plantio e colheita de trigo? 
Descreva. 

3. TEMPO DE COMPARTILHAR A PALAVRA (25’)                                                    
Texto Bíblico: Mateus 9:35-38 - Jesus ia passando por todas as cidades 
e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do Reino 
e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve 
compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas 
sem pastor. Então disse aos seus discípulos: “A seara é grande, mas os 
trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie 
trabalhadores para a sua seara”. 
Nesse texto temos em destaque uma palavra muito esquecida em nossos 
dias: Compaixão. Ela vai muito além de sentir pena, dó, de se comover. A 
compaixão de Jesus pelo sofrimento alheio ia muito além do mero senti-
mento. Ele se entregava ao ministério de aliviar os outros de suas dores. 
O povo lhe trazia “todos os que estavam padecendo de vários males e 
tormentos: endemoninhados, epiléticos e paralíticos” e ele os curava (Mt 
4.23-25). Jesus também curava a multidão do sofrimento eterno, de pa-
decer sem a mensagem salvadora do evangelho! 

PERGUNTAS PARA A APLICAÇÃO PESSOAL:
• Quais as ações de Compaixão e Graça que podemos desenvolver com 
a Multidão que anda desgarrada como ovelha sem pastor?
• O que você tem feito no seu dia a dia para levar uma palavra de confor-
to, consolo, salvação ás pessoas aflitas que você conhece?
• O que o nosso PGM pode fazer para levar o evangelho aos que ainda 
não conhecem a Jesus? 
 Precisamos aprender a ter compaixão. Devemos clamar ao Senhor que 
mude nosso coração para que possamos amar cada vez mais os neces-
sitados.
 
4. MOMENTO DE ORAÇÃO POR MISSÕES (15’)
Temos 72 missionários no Paraná que precisam de nossas orações e 8 
milhões de pessoas que não conhecem a Jesus. 
• Ore pelos missionários que estão trabalhando no resgate de pessoas 
com dependência química.
 
5. TEMPO DE MULTIPLICAR / CARTÃO ALVO DE ORAÇÃO (5’)
Pratique o Cartão Alvo de Oração. Coloque o nome de 5 pessoas que 
você conhece (vizinhos, amigos, parentes, conhecidos) que possam fre-
quentar seu PGM. Peça ao Senhor salvação e graça para com a vida deles. 
Depois de um tempo de oração, comece a desenvolver um Relaciona-
mento Discipulador (RD) com estas pessoas. Então, as convide para seu 
PGM!

Pr. Flávio Lucius Aguiar Alves | Diretor de MDI



21Meu Coração Bate Mais Forte por Missões

FALE DE JESUS, INDEPENDENTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS
“Depois de terem dado o seu testemunho e de terem pregado a palavra do 
Senhor, Pedro e João voltaram para Jerusalém. No caminho eles espalha-
vam o evangelho em muitos povoados da Samaria”. Atos 8:25.

1. TEMPO DE CANTAR: LOUVANDO E ADORANDO JUNTOS (5’)
1- Aleluia! Que todo o meu ser te louve, ó Senhor!  
2- A vida inteira eu louvarei o meu Deus, cantarei louvores a ele enquanto 
eu viver. Salmos 146.1,2

2. QUEBRA-GELO (5’)
Você chega de viagem cheia de boas notícias para contar e só pode fazer 
duas ligações telefônicas. Para quem você ligaria? Por quê?

3. TEMPO DE COMPARTILHAR A PALAVRA (25’)
Texto Bíblico: Atos 8:25 - “Depois de terem dado o seu testemunho e de 
terem pregado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram para Jerusa-
lém. No caminho eles espalhavam o evangelho em muitos povoados da 
Samaria”.
A igreja sofre perseguição e os discípulos foram espalhados. Este acon-
tecimento, ao invés de desanimá-los, os motivou a pregar a palavra de 
Deus por toda a parte.
Filipe falou e as multidões que estavam em Samaria ouviam com atenção 
o que ele dizia e muitos foram curados e restaurados (Atos 8.5-8).
Pedro e João são enviados para aquela localidade (Samaria) e depois de 
pregar a palavra de Deus, abençoar o povo e repreender Simão que fazia 
feitiçaria, voltam para Jerusalém e no caminho continuam pregando a 
palavra de Deus.  

PERGUNTAS PARA APLICAÇÃO PESSOAL:
• Por que está difícil pregar a palavra de Deus nos dias atuais? 
• As pessoas próximas a você (amigos, vizinhos, parentes) estão abertas 
para ouvir o Evangelho?
• Que estratégias você pode utilizar para que mais pessoas ouçam acerca 
de Jesus?
• Que ações você pode tomar para investir um pouco de seu tempo 
ajudando uma pessoa a ouvir acerca de Jesus? 

4. MOMENTO DE ORAÇÃO POR MISSÕES (15’)
Temos 72 missionários no Paraná que precisam de nossas orações e 8 
milhões de pessoas que não conhecem a Jesus. 
• Ore pelos Projetos Sociais (Projeto Barnabé, Projeto Vida, Projeto De-
senhando Vidas - basquete, Projeto Monte Sião - futebol, Projeto Agora 
eu Sei, Projeto Evangelização com Crianças – Cepas)

5. TEMPO DE MULTIPLICAR / CARTÃO ALVO DE ORAÇÃO (5’)
• Ore Para que Deus impacte seu coração e lhe dê motivação para orar 
e investir nas vidas das pessoas que estão em seu Cartão Alvo de oração. 
• Ore Para que Deus te dê o privilégio de investir na vida de uma pessoa 

e lhe dê a oportunidade de vê-la salva em Cristo Jesus.

Pr. Rodrigues Lopes da Silva | Coordenador de MDI

OLHEM E VEJAM BEM
“Vocês não dizem: Daqui a quatro meses haverá a colheita?Eu lhes digo: 
Abram os olhos e vejam os campos! Eles estão maduros para a colheita.” 
João 4:35

1. TEMPO DE CANTAR: LOUVANDO E ADORANDO JUNTOS (5’)
1- Como rimos e cantamos de alegria! 
2- Então as outras nações disseram: “O Senhor fez grandes coisas por 
eles!” De fato, o Senhor fez grandes coisas por nós, e por isso estamos 
alegres”. Salmo 126. 1-2

2. QUEBRA GELO (5’)
Cinco cegos tem a tarefa de descrever um elefante. O elefante foi trazido 
e cada um tocava num lugar apenas. Um na perna, outro na barriga, outro 
na tromba, outro na pata e outro na ponta do rabo. Comentem como será 
a descrição de cada um! 
 
3. TEMPO DE COMPARTILHAR A PALAVRA (25’)
Texto Bíblico: João 4.35 - “Vocês costumam dizer: “Daqui a quatro meses 
teremos a colheita.” Mas olhem e vejam bem os campos: o que foi plan-
tado já está maduro e pronto para a colheita”. 
Jesus havia saído da Judéia (sul) e ia para a Galiléia (norte).  Ele quis passar 
numa região que os judeus evitavam a Samaria. Ali ele se encontra com 
uma mulher de péssima reputação. Ela já havia casado cinco vezes e ago-
ra estava no sexto relacionamento – e esse não era “oficial”.
Jesus conversa com ela sem acusá-la. Logo após a conversa ela sai em 
disparada rumo à cidade convidando as pessoas para conhecerem a Je-
sus. Em apenas cinco minutos de conversa, Jesus havia transformado 
uma mulher desprezada e ignorada em uma missionária.

PERGUNTAS PARA APLICAÇÃO PESSOAL:
• Foi nesse contexto que Jesus proferiu o versículo que lemos acima. O 
que você acha que significa a expressão: “Olhem e vejam bem”?
• De que maneira conseguiremos enxergar a real situação das pessoas 
sem julgá-las?
• Jesus enxergava as pessoas de uma maneira diferente, como consigo 
ver com os olhos de Cristo?

4. MOMENTO DE ORAÇÃO POR MISSÕES (15’)
Temos 72 missionários no Paraná que precisam de nossas orações e 8 
milhões de pessoas que não conhecem a Jesus. 
• Ore pelos missionários que trabalham na Plantação e Revitalização de 
Igrejas. 

5. TEMPO DE MULTIPLICAR / CARTÃO ALVO DE ORAÇÃO (5’)
• Ore para que Deus lhe dê um “novo olhar” para as pessoas do seu 
Cartão Alvo. Há nas pessoas uma infinidade de preciosos detalhes que 
nossos olhos comuns não podem ver. Atrás dos títulos, rótulos, nomes ou 
posições há pessoas nobres, carentes, solidárias, expansivas, introspecti-
vas, socializadas, solitárias, etc. Um olhar de compaixão e graça perceberá 
isso!

Pr. Arlindo da Conceição | Coordenador de MDI

PGMsroteiros para
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sugestão de culto
DISTRIBUIÇÃO DO MATERIAL

Antes do ínicio do culto, o folder que contém a 
FICHA DE ADOÇÃO MISSIONÁRIA. 

PRELÚDIO
Se possível, o ministério de louvor poderá tocar 
a música IDE PREGAI sugerida nesta revista (pág 
21).

BOAS VINDAS E MOTIVO DO CULTO

ORAÇÃO INVOCATÓRIA

MEU CORAÇÃO BATE MAIS FORTE 

POR MISSÕES
Tema, Divisa e os Vídeos Promocionais da Cam-
panha Missões 2016, todos disponíveis no DVD 
que acompanha o material de missões.

LOUVOR 
Insira durante o período de louvor a música su-
gerida (pág 21) bem como canções que enfati zam 
missões como um todo.

PALAVRA DO PROMOTOR DE 
MISSÕES/PASTOR

Um panorama geral sobre a campanha, a Oferta 
Especial e as FICHAS DE ADOÇÃO 

MOMENTO DA DEDICAÇÃO
Durante o período do louvor, convide a Igreja fazer 
a  entrega da Oferta Especial e as Fichas de Adoção 
Missionária. O promotor deverá uti lizar os folders 
(fi cha de adoção missionária) enviados pela CBP, se-
guindo os passos:

1. Distribuição dos folders com a fi cha de adoção para 
     cada membro, no início do culto.

2. Orientar no preenchimento da fi cha com o máximo de 
      informações possíveis e assinatura. 

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

4. 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 
Igreja o valor total das adoções e da oferta espe-
cial em todo o Estado do Paraná.

ORAÇÃO FINAL

PÓSLUDIO CANTADO
Se possível, o ministério de louvor poderá tocar 
uma música sobre missões de maneira conta-

giante juntamente com a Igreja

Dia da Cosciência Miss ionária

ORE. CONTRIBUA. PARTICIPE.
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IDE PREGAI
Autores: Junta de Missões Mundiais

TOM: C

INTRO: C     F        G       F   C   C 
  

Tom: C

C  G/B     Am   F      G7/F Em7      Am7                                                     
Ide e pregai em nome do Senhor Jesus 

 Dm7       G7     Em7      Am7  Dm7               G                                             
Erguei os olhos para ver que é tempo de ceifar 

  C   G/B    Am       F               G7/F          Em7       Am7                                                   
Ide e confiai que Deus sempre cumpre o que nos diz 

   Dm7   G7        Em7         Am7       Dm7           G                                          
E em toda a circunstância graça e força nos dará 

 

REFRÃO
C     F        G       F   C   C                F      G   F    C                              

Para que o mundo creia Ide e pregai a Cristo 
      Am7   Em      Em7   E7                       Am                                          

Só Nele a perdão, só Nele a poder 
F                          F           G7     C                                            
Para que o mundo creia em Deus 

 

C  G/B     Am   F      G7/F Em7      Am7                                                     
Ide e pregai em nome do Senhor Jesus 

Dm7       G7     Em7      Am7  Dm7               G                                             
Secai os olhos consolai que o mundo triste está 

  C   G/B    Am       F               G7/F          Em7       Am7                                                   
Ide e restaurai o homem triste e sofredor 

   Dm7   G7        Em7     Am7       Dm7           G                                                   
Seu fardo Deus aliviará sua graça bastará
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