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“Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se!
Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor.”

(Filipenses 4.4,5)

Alegrar-se no Senhor representa o fato de você colocar a sua alegria somente em Deus, 
não em coisas, pessoas ou relacionamentos. Essas fontes podem gerar alegria, mas será 
sempre algo passageiro. Mas a alegria que vem do Senhor é eterna, porque Ele é eterno 
e fiel. Jamais irá lhe decepcionar. Sua alegria deve estar em Jesus Cristo, fonte eterna de 
alegria. 

O texto de Paulo fala de alegria e aparentemente muda de assunto, passando a falar 
sobre amabilidade: “seja a amabilidade de vocês conhecida por todos”. Amabilidade, ou 
moderação como aparece em algumas traduções, é a forma amável como a pessoa que 
serve a Cristo deve se relacionar com os outros. Se eu tenho a alegria do Senhor, essa 
alegria precisa transparecer no meu relacionamento. E como é que ela transparece? Em 
forma de amor ao próximo, iniciando pelo trato com os outros, amabilidade.

E Paulo termina o trecho dizendo “perto está o Senhor”. Há duas ideias nisso. A primeira 
é a intimidade de Deus conosco. É por causa de sua proximidade em relação a nós que 
seu amor nos contagia, nos motivando a compartilhá-lo com outras pessoas. E também 
“perto está” no sentido de retorno. Precisamos ser amáveis para que as pessoas vejam a 
nossa alegria e creiam que Jesus Cristo está voltando. 

Podemos ajudar a melhorar a vida de muitas pessoas de diversas formas, como por meio 
de ações sociais. Mas se o principal não for levado, que é Jesus Cristo, estas vidas serão 
tão somente mudadas, não transformadas.
A alegria que terão sem receber a Cristo será passageira e 
não terão a transformação que resulta em alegria eterna. 
Porque só quem transforma vidas é o Senhor Jesus. 

Precisamos refletir a alegria e o amor do Salvador, a 
fim de que as pessoas possam conhecer a Cristo e, 
consequentemente, estarem com Ele na eternidade 
usufruindo da verdadeira alegria. 





Imagina poder fazer parte da maior festa que o mundo já teve a oportunidade de 
participar? Agora imagina que, além de estar nessa festa, você também ajudou a 
organizá-la! Você convidou pessoas para o grande dia, orou para que tudo saísse 
perfeito e também ajudou financeiramente. Assim esperamos ser o dia em que o 
Senhor Deus nos chamará para viver com ele na eternidade. A “festa” já é certa. 
Mas o tempo em que ela acontecerá depende um pouco da gente. Em que você tem 
contribuído para que todos os convidados estejam presentes?
Contribuir com suas ofertas para que vidas sejam alcançadas para o Reino de Deus 
é um compromisso que deve ser honrado por todos que foram chamados das trevas 
para a verdadeira luz.
A oferta do Dia Especial é levantada por Missões Mundiais junto às igrejas da 
Convenção Batista Brasileira ao longo do primeiro semestre de cada ano, quando 
acontece a campanha de mobilização. Em 2020, com o tema Transforme o Mundo 
com a Alegria de Jesus, pastores e líderes de missões são convidados a levantar esta 
oferta e repassá-la o quanto antes para Missões Mundiais através dos boletos que 
receberam no kit da campanha, enviado às igrejas no fim de 2019.
Há várias formas de se levantar a oferta do Dia Especial. Elas podem variar conforme 
a criatividade da sua igreja. Mas o objetivo desses recursos financeiros é somente 
um: Transformar vidas com a alegria de Jesus.  Uma vez no campo, suas ofertas são 
convertidas em: 



Como enviar

Nossas contas

A OFERTA?

Se precisar de novos boletos, a igreja 
deverá solicitá-los à Central de 

Atendimento de Missões Mundiais. 

A oferta do Dia Especial também pode ser 
entregue através de depósito em uma das 

contas de Missões Mundiais. 

Em caso de entrega da oferta por depósito, o 
comprovante deverá ser enviado para o e-mail: 

ofertas@jmm.org.br ou pelo WhatsApp: 
(21) 98284-0004. 

Use o boleto enviado no kit da campanha 
para entregar a oferta da sua igreja.

Favorecido:
Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira

CNPJ: 34.111.088/0001-30

Agência: 9218
C/C: 651009

Agência: 3894
C/C: 13001270-8

Agência: 1125-8
C/C: 59000-2

Agência: 3010-4
C/C: 141900-5

Agência: 0201
C/C: 1165-4



Esboços
Anunciação

Jesus alegra o mundo! Desde a sua anunciação há a promessa da alegria. Nós encontramos 
no capítulo 9 de Isaías a seguinte declaração:
 
"O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz; sobre os que viviam na terra da 
sombra da morte raiou uma luz.
Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria; eles se alegram diante de ti como os 
que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na 
batalha." Isaías 9. 2-3
 
Jesus Cristo, na anunciação, já garante que haverá alegria.
Por quê? Porque ao saber que brilharia uma grande luz as pessoas saberiam que a 
escuridão teria fim, que o medo não teria mais lugar e que a esperança reinaria.
 
A alegria da anunciação, é que Jesus Cristo vai produzir transformação no mundo.
 
Transforme o Mundo com a Alegria de Jesus!

MARIA
As pessoas que receberam o anúncio de que Jesus Cristo viria foram orientadas a se 
alegrarem. Uma delas foi Maria. Lucas 1.28 diz: 
 
 “O anjo veio onde ela estava e disse: Alegra-te, agraciada; o Senhor está contigo.”
 
O Senhor está contigo e por isso você deve se alegrar. E Ele continua explicando como ela 
foi agraciada, porque foi escolhida para trazer ao mundo Jesus Cristo, o Messias. Da mesma 
forma nós devemos nos alegrar porque fomos escolhidos para levar ao mundo e a todos os 
povos Jesus Cristo.
 
Maria deveria se alegrar porque ela traria ao mundo o Salvador
Nós devemos nos alegrar, porque levamos a todos os povos do mundo o Salvador, Jesus 
Cristo. 
 
Transforme o Mundo com a Alegria de Jesus!
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ALEGRIA
Jesus transforma o mundo com Alegria! A sua presença produz alegria mesmo quando ele 
não é identificado fisicamente.
A alegria aparece no capítulo primeiro do Evangelho de Lucas.
 
Encontramos Maria visitando Isabel. Quando Maria fala com Isabel, João Batista, que está 
no ventre de Isabel, pula de alegria. Diz o texto:
 
“Pois logo que ouvi o teu cumprimento, a criancinha saltou de alegria dentro de mim” 
(Lucas 1.44)
 
João Batista seria aquele que foi o anunciador de Jesus Cristo, já no ventre da mãe se 
alegrava ao encontrar Jesus.
 
Da mesma forma nós devemos nos alegrar, porque somos aqueles que, como João Batista, 
anunciam Jesus Cristo. Em lugares desertos, em lugares difíceis, mas transformando esses 
lugares pela presença daquele que é a Alegria: Jesus Cristo.
 
Transforme o Mundo com a Alegria de Jesus.

NASCIMENTO
O nascimento de Jesus foi marcado pelo anúncio da alegria. Anjos apareceram aos 
pastores que estavam no campo e um deles lhes disse:
 
“Mas o anjo lhes disse: Não temais, porque vos trago novas de grande alegria para todo o 
povo; é que hoje, na Cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor.” (Lucas 
2.10,11)
 
Os pastores viviam fora das cidades. Eles não podiam entrar sempre nas cidades, porque 
faziam um trabalho considerado imundo, mas quando Jesus nasce, eles são convidados a 
entrar na cidade. Pessoas consideradas imundas por causa do seu trabalho são trazidas à 
comunhão que produz alegria.
 
A alegria é para todo o povo, não apenas para quem vive em boas condições. É para que 
todos celebrem a presença de Deus em nosso meio. Emanuel, Deus conosco.

Transforme o Mundo com a Alegria de Jesus.



NAÇÕES
Jesus é a alegria das nações e de todos os povos.
Isto já é conhecido, quando lemos a história dos magos em Mateus 2.10:
 
 "Ao verem a estrela, os magos ficaram extremamente alegres."
 
Quando encontramos Jesus somos invadidos pela alegria do significado do Messias. 
Aqueles homens eram cientistas, procuravam o sentido da vida, procuravam o 
conhecimento, mas quando encontraram a Jesus, o adoraram. Reconhecendo que Ele é o 
verdadeiro significado, é a verdadeira resposta, quando conhecemos a verdade nós nos 
alegramos.
 
Transforme o Mundo com a Alegria de Jesus.
 

OBEDIÊNCIA
Jesus alegra a todos, não apenas a nós que o conhecemos, mas também ao Pai. 
Encontramos ao final de Mateus 3 a narrativa sobre o batismo de Jesus. Sabemos o que  
aconteceu lá no versículo 17: 
 
"E uma voz do céu disse: Este é o meu Filho amado, de quem me agrado."
 
Este é meu Filho Amado que me dá muita alegria. Deus se alegra, porque Jesus Cristo 
obedece, porque se submeteu, foi batizado
viveu, morreu e ressuscitou. Da mesma forma Deus se alegra quando nós obedecemos, 
quando cumprimos a grande comissão, fazendo discípulos em todos os povos e 
anunciando que Jesus Cristo é Senhor.

Transforme o Mundo com a Alegria de Jesus.

SALVAÇÃO
Quando anunciamos a mensagem, nós nos alegramos, porque servimos a Deus, servimos 
ao seu propósito. Em Lucas 10, os discípulos enviados para anunciar a chegada do reino 
também experimentaram isso. Viram espíritos sendo submetidos a eles, mas Jesus os 
chamou a atenção no versículo 20:
 
"Contudo, não vos alegreis porque os espíritos se submetem a vós, mas porque vossos 
nomes estão escritos no céu."
 
A razão de nos alegrarmos é que Jesus Cristo é a nossa salvação.
 
Os resultados só existem, porque nós fomos salvos e assim o mundo pode ser 
transformado. 
 
Transforme o Mundo com a Alegria de Jesus.



ENCOntro
Jesus ensinava sobre a alegria, sobre a alegria do reencontro, da restauração, sobre como 
nós devemos celebrar isso. 
 
Em Lucas 15, encontramos a parábola do filho pródigo. O filho que gastou toda a herança, 
voltou sem nada para o pai  e foi recebido com alegria. O irmão mais velho que não havia 
saído de casa, não concordou com aquela alegria. Mas o pai lhe disse:
 
"Filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu; mas era justo festejarmos e nos 
alegrarmos, pois este teu irmão estava morto e reviveu; havia se perdido e foi achado." 
Lucas 15.31, 32
 
Jesus Cristo nos faz lembrar que já sendo salvos, tendo comunhão com Deus, devemos 
transformar o mundo e nos alegrarmos quando pessoas são transformadas por 
encontrarem a Jesus. 

Presença
Jesus, no seu último discurso, narrado no Evangelho de João, nos fala que a tristeza da 
separação seria momentânea. No capítulo 16 versículo 22 ele nos diz o seguinte:
 
"Assim, também vós agora estais tristes; mas eu vos verei de novo, e o vosso coração se 
alegrará, e ninguém tirará a vossa alegria."
 
Porque Ele venceu a morte, ressuscitou, nós temos uma alegria que é eterna, verdadeira. É 
a presença dele conosco. Isso transforma a nossa vida, transforma a vida das pessoas que 
conhecem a Jesus. É nosso papel levar esta alegria, a promessa que vem com a 
ressurreição. Ninguém pode tirar a nossa alegria.
 
Transforme o Mundo com a Alegria de Jesus. 

RESSURREIÇÃO
Jesus mortreu crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitou. E João 20, a partir do versículo 19, 
nos narra o encontro dele com os discípulos. O versículo 20 diz:
 
"ao dizer isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao verem o Senhor"
 
A ressurreição produziu o reencontro. Todos aqueles que tiveram encontro com Jesus Cristo 
ressuscitado foram marcados pela alegria.
 
A alegria da ressurreição é a vitória sobre a morte. A vida eterna com Deus. O mundo em que 
hoje vivemos ainda pensa que é dominado pela morte, mas a alegria da ressurreição deve ser 
anunciada, porque Jesus Cristo venceu a morte.
 
Transforme o Mundo com a Alegria de Jesus. 



Eternidade
Apocalipse narra como será a nossa entrada nos céus. Apocalipse 7.17 diz:
 
"Porque o Cordeiro que está no meio, diante do trono, os apascentará e os conduzirá às 
fontes de águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima."
 
O sofrimento não existirá na eternidade, a tribulação terminará, porque Jesus Cristo venceu 
a morte, venceu o pecado, venceu o nosso adversário. Nós temos a promessa da vida 
eterna, mas bilhões de pessoas não sabem disso. Não sabem que podem se alegrar aqui e 
na eternidade. Mas nós podemos transformar o mundo anunciando a alegria eterna de 
Jesus Cristo.

Noiva
O nosso destino já está definido. Nosso destino eterno é que 
iremos morar com Jesus. O texto bíblico nos diz que o cordeiro casará com a sua noiva, 
Apocalipse 19.7 diz:
 
“Alegremo-nos, exultemos e demos glória a ele, porque chegou o momento das bodas do 
Cordeiro, e sua noiva já se preparou.”
 
A noiva do cordeiro é a igreja e ela se prepara quando faz a obra missionária de anunciar a 
todos os povos, que Jesus Cristo é o Senhor.
 
Transforme o Mundo com a Alegria de Jesus.



Motivosde oraçãoMotivosde oração

Ore pelo despertar de mais missionários e líderes nativos. Eles são 
essenciais para o avanço da obra, pois estão mais familiarizados com a 
sociedade local e, por isso, conseguem alcançar lugares de difícil 
acesso para missionários brasileiros. Interceda também para que Deus 
levante servos para ensinar e capacitar o povo local.

Ore pelos servos do Senhor que atuam em países fechados ao 
Evangelho. Que Deus possa sempre protegê-los e dar-lhes 
estratégias de evangelismo. Interceda também pelos convertidos que 
sofrem com a perseguição social e familiar, a fim de que mesmo em 
meio às dificuldades a sua fé seja fortalecida em Jesus Cristo.

3

Ore pelo trabalho de transmissão do DNA Missionário. Igrejas, 
convenções e povos de todo o mundo precisam entender a 
importância de se fazer missões. Interceda para que o DNA Missionário 
realmente se torne parte do DNA dos filhos do Senhor, pois dessa 
maneira conseguiremos expandir cada vez mais o Reino na Terra.

5

Interceda pelos missionários que precisam lidar com questões 
culturais que muitas vezes podem ser obstáculos para o anúncio do 
Evangelho. Ore para que Deus quebrante os corações do povo local 
para receber os missionários e a Palavra. E para que os missionários 

tenham uma boa adaptação ao campo.          
4

Interceda pelas crianças e famílias atendidas pelo PEPE Internacional. 
Queremos que através da educação elas possam ter a oportunidade de 

uma vida melhor, conhecer a Jesus e transmitir a Palavra ao próximo. 
Ore também pelos educadores voluntários, líderes e coordenadores de 

cada unidade e região deste programa socioeducativo.           
2

Interceda pelos colaboradores da sede de Missões Mundiais e pelas 
outras convenções e agências parceiras. Que Deus cuide de cada um 
em todas as áreas da sua vida e também no serviço ao Reino em seu 

local de trabalho. Que cada um possa lembrar do seu papel na Grande 
Comissão, contribuindo com seus dons e habilidades dadas por Deus.           

Ore para que Deus esteja com seus servos em meio aos problemas 
espirituais, emocionais, mentais e físicos, sempre cuidando deles. 
Que os missionários possam zelar pela sua saúde e ter o auxílio do 
Senhor que cura todas as enfermidades.7

Ore para que os jovens se envolvam mais com missões, seja 
ofertando, mobilizando ou indo ao campo. Ore para que o Senhor 
levante jovens para participar do programa Radical, ajudando os 
missionários e servindo nos campos. Que o Pai levante pessoas para 
apoiá-los em sustento e orações.

9

Interceda pelos parceiros que contribuem financeiramente. Peça para 
que o Senhor continue suprindo suas necessidades, não os deixando 

esquecer do compromisso com a obra. Interceda também para que 
mais pessoas possam se tornar parceiros, ajudando Missões Mundiais 

a avançar cada vez mais.   
8

Interceda pelo programa Voluntários Sem Fronteiras. Que o Senhor 
possa levantar pessoas para participar e auxiliar nos recursos de 

preparação e ida ao campo. Que essas pessoas possam impactar vidas, 
ajudar os missionários e ter uma experiência transformadora de serviço 

ao Reino em outros países.
6

Sabemos que "a oração do justo pode muito em seus efeitos". 
Por isso apresentamos a você alguns desafios desta maravilhosa obra que 
Deus nos confiou. Lembre-se que mensalmente publicamos o Diário de 
Oração no site www.missoesmundiais.com.br/ore.
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missionáriasHISTÓRIAS

Férias para missões
Redação de Missões Mundiais

E Jesus, parando, chamou-os, e disse: Que quereis que vos faça? Disseram-lhe 
eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima 

compaixão, tocou-lhes nos olhos, e logo seus olhos viram; e eles o seguiram. 

Mateus 20.32-34
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A missionária Rosângela Teck, que está em Huambo, Angola, usa este versículo para 
lembrar que o Senhor Jesus se importou com o sofrimento de pessoas que não tinham 
soluções humanas para confiar, mas que procuraram nele o socorro. 

“Almejamos ter esta compaixão pelos nossos semelhantes. O Senhor tem sido 
bondoso para conosco e sei que também tem sido com você. O início de 2020 foi 
recheado com respostas às nossas orações”, diz. 

Ela conta que uma grande alegria foi ver Deus levantando jovens para apoiar o 
trabalho missionário no país. Pessoas que, segundo Rosângela, têm sido bênçãos 
como profissionais em suas áreas e que ainda separam tempo para servir 
voluntariamente.

Foi o que aconteceu na Escola Pamosi. 

“Uma jovem psicóloga de Missões Nacionais, que trabalha com o programa 
Cristolândia, em São Paulo, doou uma parte de suas férias servindo às crianças da 
Escola Pamosi”, conta a missionária.

A irmã Thalyta Sandrelly atendeu ao nosso apelo levantado durante a campanha 
Doe Esperança 2019. Ela fez a avaliação psicológica das crianças com necessidades 
educativas especiais, o que irá ajudar no acompanhamento destes alunos. 
Thalyta foi enviada pela Primeira Igreja Batista em Pombos/PE, porém hoje congrega 
na Lagoinha, em São Paulo/SP.

“Meu amor por Angola é desde 2005, quando ouvi o testemunho da missionária 
Analzira Nascimento e li o livro “África - amor e dor”. Eu sempre quis conhecer esse 



país. Mas só em 2018 consegui ir pela primeira vez para Angola, em um projeto do Jeová 
Nissi, em uma província chamada Bié, próximo a Huambo. Então decidi ir novamente este 
ano, após ver nas redes sociais de Missões Mundiais o pastor João Marcos (diretor executivo) 
falando da Escola Pamosi. Decidi dividir o tempo entre a Aldeia Nissi e a Escola Pamosi”, 
contou Thalyta.

“É sempre uma bênção receber profissionais voluntários do Brasil. 
A missionária pede orações e ofertas para a ampliação da Escola Pamosi, pois muitas 
crianças não conseguiram matrícula nas escolas públicas. Nem mesmo os colégios 
particulares dão conta da demanda. 

“Acreditamos que com uma escola maior poderemos atender muito mais crianças. Estamos 
diante de uma explosão demográfica. Nossas crianças têm muitas necessidades na área da 
educação, saúde e alimentação. Agradeço a Deus pela vida dos irmãos que já participam 
desta obra”, diz.

Eles saíram de uma cidade pra outra, aqui no Oriente Médio, fugindo a pé. Um trecho grande 
de estrada deserta e eles chegaram atravessando. É um trajeto que praticamente todo 
mundo fez para chegar nessa cidade. O nosso instrutor de esporte, por exemplo, chegou 
com 10 anos de idade ao nosso projeto. Ele viu os amigos dele serem mortos na porta da 
escola, perdeu o pai. O corpo não foi encontrado, por isso eles acham que ele morreu.  Foi a 
mãe, sozinha, que atravessou com os avós doentes, ele e um irmão. 

Eles atravessaram e foram atendidos por alguém, que os apresentaram para o nosso pessoal 
do projeto. 

Ele chegou até nós com um quadro de depressão profunda. Dormia praticamente todo o dia. 
Quando escutava o barulho de avião, ele entrava em pânico; achava que iria começar um 
bombardeio ali também. 

Como a mãe dele foi alcançada pelo Evangelho e se converteu, o nosso pessoal pode 
trabalhar um pouco melhor com ele, ajudando de uma forma mais profunda. 
Demorou bastante tempo, mas hoje ele é um rapaz já bem resolvido, firme, seguro e foi 
batizado. 

Integrantes de uma das caravanas do programa Voluntários Sem Fronteiras  estiveram 
presentes ao batismo dele em 2019. Muito firme e seguro, ele tem testemunhado fortemente 
sobre sua fé em Cristo. 
Ele chegou ao projeto com 10 anos e hoje já está com 18. O mesmo tempo que tem a guerra, 
é o tempo que ele está conosco.

Da guerra para a salvação
Jessé Carvalho – Coordenador-missionário no Oriente Médio e Norte da África



Evangelizada pelo amor 
que transforma o mundo

Adriana Marcolino - Moçambique

O Projeto Amor de Mãe nasceu há quase dois anos e, pelo poder de Deus, já podemos ver os 
frutos. Ele é realizado nas maternidades locais e tem como objetivo consagrar os bebês ao 
Senhor Jesus em seus primeiros dias de vida. Devido à cultura local muitos são consagrados 
aos espíritos dos antepassados e isso acarreta em várias consequências para a vida da 
criança. Além disso, também evangelizamos as mães, enfermeiras, conselheiras, serventes e 
médicas. Grandes coisas o Senhor tem feito em nosso meio.

Geralmente chegamos à maternidade, oferecemos chá e pão para as mães, enfermeiras 
e médicas. Dedicamos tempo com elas, demonstrando assim o amor de Deus. Depois 
trocamos os bebezinhos, pois levamos um pequeno enxoval e fraldas como presentes.
Somente depois de muito cuidado com todos é que começamos a evangelizar. Muitas 
mães, enfermeiras e médicas acabam se abrindo conosco. Elas falam de suas vidas, alegrias, 
tristezas, temores e assim temos a linda oportunidade de ministrar a Palavra de Deus para 
cada uma.

Observando toda essa abertura, surgiu em nosso coração o desejo de oferecer um Estudo 
Bíblico para a equipe médica da maternidade. Na primeira turma, formamos 19 profissionais. 
Agora já estamos com mais duas turmas, em dois outros hospitais. Impressionante como 
todos estão sedentos e abertos para aprender a Palavra de Deus. E é impactante ver 
como esse contato e estudo têm feito a diferença na vida delas e de todo o sistema na 
maternidade.

Uma das enfermeiras, Anaya (nome fictício), estava passando por momentos muito difíceis 
em sua vida. Em um dia de nossas visitas ela mesmo veio pedir orações. Fomos para um 
lugar um pouco mais reservado e oramos. Nos encontros seguintes, Anaya se converteu 
ao Senhor Jesus e começou a fazer o estudo bíblico. Antes de completar o estudo, a 
convidamos para visitar nossa igreja. Ela nos surpreendeu aparecendo logo no domingo 
seguinte. Durante o momento de apelo, ao final da pregação, ela veio à frente se rendendo 
completamente ao senhorio do nosso amado Rei Jesus. No domingo seguinte, Anaya voltou 
com o marido e ele também aceitou a Cristo.

Em Moçambique, a influência da família é muito forte na vida do indivíduo, mesmo em 
tomadas de decisões. Muitas pessoas não fazem mudanças radicais em suas vidas com 
receio da desaprovação e possíveis conflitos com os parentes. Mas Anaya, decidida por 
Cristo, reuniu sua família e contou sobre sua escolha de seguir somente o Salvador. Ela 
sofreu algumas retaliações, mas não desistiu. No emprego, seu comportamento mudou 
completamente e agora tudo o que faz é para glorificar a Deus.



Em menos de seis meses do nosso primeiro contato na maternidade, Anaya e o esposo se 
batizaram em nossa igreja. Na véspera, o casal veio a nossa casa agradecer por termos ido 
à maternidade. Se não tivéssemos ido lá, talvez hoje essa família não estivesse ao lado de 
Cristo. E eles estão firmes, para honra e glória do nosso Deus. Ao final daquele encontro, 
Anaya e eu nos abraçamos emocionadas; além de irmãs em Cristo, já somos belas amigas.

Finalmente o inverno está não apenas no calendário, mas sim no clima. Já estamos no 
terceiro mês de inverno e somente agora a neve e o frio estão dominando a região. Na 
realidade, as nossas crianças, pela primeira vez na vida, viram e sentiram o que é frio e uma 
nevasca de verdade. Algo que 30 anos atrás foi comum, agora é uma raridade. Houve um dia 
que nevou sem parar, paralisou praticamente a vida na aldeia Paljanycja nos montes Cárpaty, 
onde nós passamos os últimos quatro dias para um acampamento de jovens da nossa igreja.
Um dos participantes deste acampamento foi Petrô (versão ucraniana do nome “Pedro”). 
Petrô tem 25 anos e agora é um dos líderes do trabalho com jovens. Ao mesmo tempo, ele é 
uma das peças chaves no Ministério de Mídia e nas redes sociais da nossa igreja. Faz um ano 
que a gente procura usar esta ferramenta para evangelização e já conseguimos algum êxito; 
e Petrô é o líder deste trabalho. Ele é muito tímido, e introvertido, porém bastante amigável. 
Se você sentar e falar com ele, vai ficar impactado com os seus valores e segurança em 
Cristo. Mas antigamente não era assim.

Petrô, o caçula dentre três crianças, nasceu num lar totalmente desestruturado. O seu pai 
não era bom exemplo, tinha problemas com álcool e com adultério. A sua mãe, Olga, sofria 
bastante, mas sempre procurava preservar a família. Simplesmente não tinha outra opção. 
Depois do colapso da União Soviética, a década de 1990 foi a mais difícil. Desemprego total, 
a falta de qualquer recurso fazia do pai a única fonte de renda para a família Panov. 

Um dia o pai não voltou; foi viver com outra mulher, abandonando Olga e as três crianças. 
Uma história muito comum nos dias de hoje, infelizmente. Durante longos anos Olga batalhou 
para sustentar as crianças, porém Petrô  teve problemas sérios nos olhos e a condição 
da família piorou. Com poucos recursos financeiros eles não conseguiam um tratamento 
adequado. Petrô quase ficou cego, mas pelo milagre de Deus a situação se estabilizou. No 
entanto, ele teve que usar óculos, do tipo “fundo de garrafa”. 

Já pensou uma criança desta numa escola?! Naquele momento a gente ainda não conhecia 
o termo “bullying”, mas Petrô sabia do seu efeito na pele. Foi nessa época que sua mãe 
começou a buscar a Deus e, pela providência do Pai, a nossa congregação “Transfiguração” 
começou a ser plantada a poucas quadras da sua casa. Como a gente começou a trabalhar 
com as crianças de rua, Olga logo trouxe os seus. Primeiro se converteu o mais velho, Juri, 
depois a mãe e a filha do meio, Masha. Mas o Petrô, sendo um adolescente todo fechadão, 
demorou mais para se abrir a Deus. 

O Tempo de Deus
Anatoliy Shmilikhovskyy - missionário na Ucrânia



Ele conseguiu se tornar um especialista na área de Tecnologia da Informação (TI) e aos 20 
anos de idade tornou-se um homem de negócios, ganhando uma fortuna na internet. Com o 
fim da pobreza, ele logo construiu uma casa para a sua mãe, comprou apartamentos e carros 
para os seus irmãos. Petrô mostrou a todo mundo que ele não é fracassado. Mas a sua alma 
continuava sem verdadeira alegria. Simpatizante da igreja e do trabalho infantil da nossa 
igreja, ele aparecia nos cultos. Mas durante anos não tomou a decisão de aceitar Jesus em 
seu coração. 

Eu o conheci em 2017 e durante dois anos a gente fez discipulado. Tomamos dezenas de 
litros de café semanalmente  quando nos encontrávamos para ler a Bíblia, falar dos heróis 
da fé, da família que agrada a Deus, da escolha de cônjuge, sempre orando e chorando 
juntos. Geralmente no discipulado eu falava 95% do tempo e Petrô, 5%, por que ele preferia 
ficar calado. Usava palavras como “sim”, “não”, “concordo”, etc. Confesso que foi um dos 
discipulados mais difíceis que tive. Um cara está na sua frente sempre calado e sem emoções. 
Chega um momento que você pensa que está perdendo o tempo. Mas o tempo de Deus 
sempre é diferente do nosso. 

Certo dia Petrô falou: “Quero me batizar”. Assim, em 2018, ele foi batizado. No ano seguinte 
ele falou: “Quero servir a Deus usando o meu talento na área de internet e nas redes sociais”. 
E assim foi iniciado o ministério de mídia na igreja, onde ele é um dos líderes. Já em 2019 
ele falou: “Quero estudar no seminário”, e em setembro começou os estudos no Seminário 
Teológico Batista Ucraniano de Lviv. 

Petrô foi um dos organizadores do acampamento de juventude que aconteceu recentemente. 
Ficamos maravilhados em ver Petrô aberto, cheio de vida, participando dos assuntos 
espirituais, dando bom testemunho para os outros, esquiando, dirigindo o carro, e o mais 
importante, cheio de alegria que vem de Jesus. Vale a pena batalhar pelas pessoas. Vale a 
pena lutar pelos “Petrôs” que estão ao nosso redor. 
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QUEM FAZ A CAMPANHA
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Continue firme no Senhor e repasse a alegria de Jesus aos seus “Pedros” e “Mashas”. Que o 
Senhor lhe abençoe nisso! Ore por nós e pelo nosso trabalho aqui no campo missionário e para 
que muitos outros “Petrôs” venham a conhecer Jesus como a verdadeira fonte de alegria.
Disponibilizamos no site www.missoesmundiais.com.br/campanha todas as artes, folderes 
e demais peças que ajudarão você a promover a obra missionária mundial na sua igreja, na 
internet e nos pequenos grupos. 

O kit da campanha 2020 enviado pelos correios às igrejas da Convenção Batista Brasileira 
contém seis folders de acordo com os pilares de Missões Mundiais: ORE - OFERTE - VÁ - 
MOBILIZE, além de um folder  guia, sobre as peças da campanha e o outro da campanha 
infantil: Vamos Transformar o Mundo, que é a novidade de Missões Mundiais para 2020. 

No verso de cada folder tem um cartaz da campanha. Espalhe-os por toda a igreja e entre no 
clima de Missões Mundiais. Você pode reproduzir cópias destes cartazes. Os arquivos também 
estão no site.

O site da campanha de Missões Mundiais é o nosso ponto de encontro, que une o seu coração 
missionário, sua criatividade e o nosso conteúdo. Feito com muito carinho e orientação do 
Senhor para que você aproveite ao máximo todas as oportunidades para levar sua igreja a 
transformar o mundo com a alegria de Jesus.

 • Todo material do kit está disponível no site
 www.missoesmundiais.com.br/campanha e você poderá reproduzir quantas vezes   
 desejar. Basta baixar os arquivos e levá-los a uma gráfica. 

 • Vídeos de reflexões bíblicas apresentados pelo Pr. João Marcos B. Soares, diretor   
 executivo de Missões Mundiais.

 • Clipe, letra, cifra e partitura da música oficial da campanha. 

 • Artigos de missionários direto do campo.

 • Material infantil para um mês de estudos relacionados ao tema Vamos Transformar o   



 Mundo para as crianças. 

 • Música, letra, cifra e partitura da música infantil.
 • Camisa oficial da campanha para adultos e crianças disponível para download. 

 • Reflexões missionárias sobre o tema da campanha no podcast de Missões Mundiais.

 E muito mais! 

Contamos com a sua colaboração, dedicação e empenho na utilização dos materiais que o 
Senhor nos concedeu para Transformar o Mundo com a Alegria Jesus! 

Durante o período da campanha de Missões Mundiais, é importante manter todos os irmãos 
envolvidos e conscientes de que para viabilizar a chegada do Reino de Deus a outros 
povos e nações, cada um de nós deve fazer a sua parte. Nesse empenho, é essencial o 
envolvimento do maior número possível de irmãos. Para ajudar a contagiar toda a sua igreja 
com o clima da campanha Transforme o Mundo com a Alegria de Jesus, reunimos algumas 
ideias criativas. Você pode usá-la ou adaptá-la da melhor forma possível a alcançar crianças, 
jovens, adultos e idosos com a alegria em fazer missões. Movidos por essa alegria de Cristo, 
conseguiremos transformar o mundo. 

DECORAÇÃO
Nada melhor para entrar no clima da campanha do que decorar o templo, corredores e 
classes com o material disponibilizado por Missões Mundiais. Monte um painel de fotos, 
coloque um letreiro feito de isopor ou papelão próximo ao púlpito com dizeres como 
#EUAMOMISSÕES ou #VAMOSTRANSFORMAROMUNDO. Além dos kits enviados às igrejas, 
você também pode baixar outras artes no site www.missoesmundiais.com.br/campanha e 
imprimir quantas vezes for necessário.

criativasDICAS
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BAZAR E/OU SEBO
É muito difícil ter alguma coisa em casa que não possa ser doado. Seja uma roupa, um item 
de decoração, um livro, brinquedos, tudo o que não se usa já há um tempo ou não tem 
mais utilidade para você, pode ser doado para a organização de um bazar e/ou sebo (no 
caso de livros). Planeje a arrecadação com antecedência divulgando nos cultos, quadro de 
avisos e redes sociais. Quando já tiver tudo recolhido, separe os itens e comece a colocar 
preços de acordo com a realidade da sua igreja ou congregação. Ao final, informe aos 
membros o valor arrecadado já que, afinal, todos contribuíram, seja doando, trabalhando 
ou comprando. Ah, não deixe de dar um nome bem criativo ao seu bazar. As ofertas podem 
entrar como oferta do Dia Especial da igreja.

OFERTÔMETRO
Um bom jeito de manter os membros ativos no desafio missionário é a ilustração de um 
“ofertômetro” (ou seja, um termômetro de ofertas). O local ideal seria um lugar de bastante 
circulação e boa visibilidade para todos os membros. A confecção deve ter cores vivas, 
alegres, que chamem a atenção como vermelho, laranja ou roxo. A cada domingo, faça 
referências à posição já alcançada pelas ofertas, sempre impulsionando os irmãos a se 
empenharem no levantamento da oferta do Dia Especial.

OFICINAS
Deus nos abençoa com dons de diferentes tipos que podem ser compartilhados com quem 
também deseja desenvolver certa habilidade. Seja em artesanato, cozinha, organização, 
planejamento financeiro, customização, entre outras. Busque membros na sua comunidade 
que aceitem compartilhar e ensinar um pouco dos seus dons através de oficinas e as 
promova entre os irmãos interessados. Pode ser com uma pequena taxa de inscrição ou 
uma feira para vender os trabalhos executados nas oficinas (no caso de artesanato ou 
comida). O dinheiro arrecadado deverá ser convertido em oferta missionária e repassado a 
Missões Mundiais.

“QUEM PODE FAZER MISSÕES?”
Separe uma caixa de papelão e a decore como se fosse uma mala de viagem. Em um dos 
lados, coloque uma alça para abrir a mala e por dentro, nesse mesmo lado, coloque um 
espelho. Como conteúdo, coloque os folderes produzidos por Missões Mundiais,  algumas 
cartas de Radicais, matérias de voluntários e pedidos dos Diários de Oração. Todo este 
conteúdo está disponível no site www.missoesmundiais.com.br. Depois de pronto, feche 
a mala e deixe a seguinte pergunta visível aos que se aproximarem: “Quem pode fazer 
missões?”. Quando for aberta pela alça, a primeira coisa que a pessoa verá será o espelho e 
depois os meios de como ela pode fazer missões. Aproveite para orientá-las.



SALA DE ORAÇÃO
Monte uma sala de oração, um espaço calmo em que as pessoas possam se sentir 
confortáveis e em paz para falar com o Senhor. Em um canto visível, deixe uma plaquinha 
com a frase: “Ore por Missões Mundiais”. Dentro de um recipiente coloque pedidos de 
oração pelos campos da JMM. Não há problema se a pessoa colocar o pedido de volta 
no recipiente, pois quanto mais oração, melhor. Você pode coletar os pedidos através do 
Diário de Oração (publicado mensalmente no site www.missoesmundiais.com.br), do PIM 
(postado semanalmente nas Redes Sociais) e do folder ORE da campanha (entregue no kit 
da campanha e disponível também no site).

Várias igrejas já estão colocando sua criatividade em prática e compartilhando conosco. 
Caso desenvolva uma destas dicas ou crie novas, envie o relato através do e-mail: 
redacao@jmm.org.br. Quem sabe a sua igreja estará nas redes sociais de Missões Mundiais?

Transformar o Mundo com a Alegria de Jesus é promover a amabilidade para que o 
amor de Cristo seja conhecido por todo o mundo. Assim, iniciamos a campanha de Missões 
Mundiais 2020, com base no livro de Filipenses 4.4,5 que diz: “Alegrem-se sempre no 
Senhor. Novamente direi: alegrem-se! Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. 
Perto está o Senhor”.

Missões Mundiais junto com você, promotor voluntário de missões,  quer espalhar a alegria 
e a amabilidade entre as igrejas batistas brasileiras. Reconhecemos a importância do seu 
papel na promoção da campanha. Por isso, queremos agradecer a cada vida disposta em 
promover missões em diferentes regiões do Brasil. 

Para testificar a nossa união existem os Acampamentos de Promotores Voluntários de 
Missões Mundiais. Uma oportunidade de comunhão, confraternização e aprendizado! 
Agradecemos a cada participante deste momento, pois ele foi produzido com toda 
dedicação para você.

AcampamentoAcampamento
O ACAMPAMENTO É PARA VOCÊ

PROMOTOR

Estudos de Pequenos Grupos
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Os acampamentos acontecem no início de cada ano em diversos lugares do Brasil e são 
liderados pelos mobilizadores de cada região. Você pode conhecer o mobilizador mais 
próximo a você no site www.missoesmundiais.com.br/mobilize.

Nos acampamentos, pessoas são despertadas e encorajadas a cumprir o ide de Jesus 
Cristo, seja orando, ofertando, indo ou mobilizando. Você, promotor, que teve a vida 
transformada e impactada por meio de um acampamento, fale com a gente! Escreva o seu 
testemunho e envie para o e-mail: redacao@jmm.org.br 

Dias maravilhosos de muita presença de Deus e muito aprendizado! 
Louvado seja o nome do Senhor Jesus!! Sigamos firmes em fazer

a Terra se alegrar em Jesus”

Luciano de Oliveira, promotor de missões da PIB de Valença/BA

Obrigado por, junto com Missões Mundiais, cumprir a missão de Transformar o Mundo com 
a Alegria de Jesus. 

Dia 1
TEMA: A presença de Jesus transforma caminhos
AUTORES: Nilton e Sandra Antunes - missionários no Sul do Chile.
QUEBRA-GELO:
 Material: Uma caixa ou embalagem representando um presente.
 Dinâmica: Passe a caixa ou embalagem pelas pessoas do grupo. Peça para que cada  
  um, ao tocar na caixa ou na embalagem, lembre-se de um país.
 Pergunte: “Se você pudesse dar um presente a um país (menos o Brasil), que país  
  seria e qual presente daria?”. (responder em uma frase)
 Aplicação: Peça para uma pessoa orar pelos países lembrados e suas necessidades, e  
 para que a ALEGRIA de Jesus chegue a estas pessoas.

MOMENTO DA PALAVRA: Lucas 24. 13 a 35

INTRODUÇÃO:
O texto nos apresenta:
 • Dois homens, um chamado Cleopas (verso 18) e outro que não sabemos seu nome.
 • O que pensavam sobre Jesus.
 Conversavam entre si: 
 “Ele tinha boas intenções, mas foi derrotado. Ele tentou, mas     
 não conseguiu. Esperávamos que ele quebrasse a cadeia da nossa opressão e que  

Estudos de Pequenos Grupos



 resgatasse Israel e estabelecesse o Reino - agora tudo se foi e perdemos 
 nossa esperança”. (versos 19 a 24)
 • Diante das dúvidas, decidiram deixar Jerusalém e escolher uma direção: Emaús.
 • Jesus anda com eles, transforma a tristeza, a dúvida em ALEGRIA e muda o caminho.

Como Jesus trouxe Alegria
 E MUDOU O CAMINHO DESSES HOMENS?

 • Com a sua presença (verso 15 e 29) 
 Caminhavam com muitas interrogações, mas Jesus estava presente!

 • Com a palavra (verso 32)
 Estes homens não comentam sobre o “desaparecimento” de Jesus depois de estar  
 com eles! Não comentam sobre como foi lindo ver um corpo glorificado! Mas dizem  
 com alegria: “não estava queimando o nosso coração, enquanto Ele nos falava na  
 estrada das escrituras?”.

PARA ELES E PARA NÓS, JESUS DEIXA DOIS 
ENSINAMENTOS ATRAVÉS DESTE TEXTO

 • Há situações que apagam a nossa chama ardente.
 São momentos maçantes e difíceis. São problemas ou orações não “respondidas”.  
 Morosidade ou ociosidade em nossa vida, rotina espiritual, rotina na igreja, no   
 ministério. São decepções, conflitos, perdas ou interrogações! Estas situações, muitas  
 vezes, nos tiram do caminho “correto de Jerusalém” e nos desviam para “Emaús”!

 • Jesus renova a ALEGRIA da chama ardente.
 A jornada de Emaús não foi de esquecimento sobre o que haviam aprendido   
 anteriormente. Estes discípulos haviam perdido a sua devoção, mas não seu amor 
 por Jesus! Haviam apagado o fogo espiritual, mas não seu amor por Jesus! Haviam  
 perdido a devoção, mas não seu amor por Jesus! Haviam perdido o fervor, mas não  
 seu amor por Jesus! Haviam perdido a esperança e a confiança, mas não seu 
 amor por Jesus!

 • Refletindo sobre a presença de Jesus:
 A Palavra sempre nos recordará sobre quem é Jesus. E, quando recordamos quem  
 é Jesus, nosso coração se renova. Então, reconhecemos e entendemos onde estamos  
 e o que devemos fazer. A chama foi acesa e eles puderam retornar ao caminho  
 “correto de Jerusalém”. (Versos 33 a 35)

MOMENTO DA MOBILIZAÇÃO:
Desde que conhecemos a Jesus, a chama espiritual no coração foi acesa.
Passamos a ter experiências maravilhosas, a senti-lo perto de nós em diversas ocasiões. Vimos curas, 
libertações, livramentos, salvação de pessoas, orações respondidas. Participamos de conquistas 
coletivas, e temos nossas conquistas pessoais! Mas em que direção estamos indo? Para “Emaús”: 
distanciamento do que Jesus deseja fazer em nós ou através de nós na obra missionária? Para 
“Jerusalém”: estar no lugar certo e pela razão correta na obra missionária?



ORAÇÃO DE COMPROMISSO COM A OBRA MISSIONÁRIA:
Se desejar, nesse momento ore assim: 
“Senhor Jesus, obrigado (a) por sua presença em meu coração. Quero estar no caminho que 
o Senhor planejou para minha vida. Quero estar ou fazer a obra missionária no lugar certo e 
pelas razões corretas. Eis-me aqui. Usa-me aqui ou envia-me! Amém”.

Dia 2
TEMA: Ninguém é perfeito. Todos cometemos erros
Autor: Cesar Queiroz
QUEBRA-GELO:
 • Perguntas e respostas para conhecimento dos membros. Perguntas de cunho   
 pessoal como comida preferida e o que mais gostam de fazer.
 • Vídeo com os 15 erros de jogadores que o mundo nunca esquecerá.

MOMENTO DA PALAVRA:
 “Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: Alegrem-se!”   (Fl. 4.4)  

Aberto para interrupções e esclarecimentos. Explicar o que é erro, e o que devemos fazer 
para evitar os mesmos, pois estes tiram nossa alegria tanto no campo como na vida.
Como virar o placar e retomar a alegria? Deus tem uma meta clara para você. Por meio de 
uma transformação de vida (costumes e condutas) que nos levam ao erro. Treinaremos 
pontos chaves e essenciais para virar o jogo. Para isso, contaremos com o melhor treinador 
que o mundo já viu: JC!
Terminaremos com um vídeo de Dan Stevers: “Minha Identidade”.

GANCHO MOBILIZADOR:
Transforme o mundo com a alegria de Jesus, o maior treinador que o mundo já viu. 
Transformou 11 “jogadores” para poderem transmitir a alegria transformadora do Mestre ao 
mundo.

ORAÇÃO DE COMPROMISSO COM A OBRA MISSIONÁRIA:
Que o Senhor Jesus possa com sua alegria transformar nossos corações, a fim de que 
vivamos de modo a entender que nossos erros são a causa de tristezas tanto pra nós como 
para os que estão a nossa volta.

Dia 3
TEMA: Os valores do Evangelho que produz transformação. 
AUTOR: William Freitas – missionário na Colômbia
QUEBRA-GELO:
 • Você participou de um grande empreendimento? Qual foi?



MOMENTO DA PALAVRA:
Somos chamados a transformar o mundo com a alegria de Jesus. Este chamado é 
proporcionado a todos os cristãos. Os que obedecem encontram no Evangelho o bem 
supremo, a alegria e o privilegio. Consideremos estes três valores do Evangelho:

 O BEM SUPREMO
 Jesus envia os apóstolos com esta ordem: “Ide por todo o mundo e fazei meus  
 discípulos (cf. Mt 28, 19). No contexto do mundo de hoje, uma pergunta pode
  surgir: ganhamos algo se aceitarmos o Evangelho e nos tornarmos discípulos 
 de Cristo? O próprio Jesus, conversando com Pedro, respondeu: todo mundo que  
 deixou casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos ou terras em meu nome,  
 receberá cem vezes mais e herdará a vida eterna (Mt 19, 29). Ignorar ou rejeitar  
 Jesus Cristo significa perder a grande oportunidade de participar da riqueza
 inescrutável de Cristo (cf. Ef 3,8) e na plenitude de sua vida (cf. Jo 10, 10). Paulo  
 expressa seu fascínio pela oferta divina com estas palavras: nem os olhos viram, nem  
 ouviram, nem entraram no coração do homem, as coisas que Deus preparou para  
 aqueles que o amam (cf. 1 Cor 2,9). Portanto, a proclamação do Evangelho de Cristo  
 traz grande benefício a toda a humanidade, melhor dizendo, o bem supremo.

 A ALEGRIA
 Os setenta discípulos que Jesus enviou eram novos convertidos, até então eles  
 não tinham experiência no contexto para pregar o Evangelho. A tarefa não foi   
 simples. Eles encontrariam muito trabalho (conf. Lucas 10.2), pessoas difíceis (Lucas
 10.3), portas fechadas (Lucas 10.10-11) e resistência demoníaca (Lucas 10.17b). No  
 entanto, eles não puseram os olhos nisso, mas ousaram ser fiéis à missão. E qual foi  
 o resultado? “Os setenta voltaram com alegria” (Lucas 10.17a). Tendo enfrentado  
 todas as adversidades e vencido seus próprios medos, ficaram cheios de prazer, 
 pois é maravilhoso sentir-se um instrumento nas mãos de Deus! E perceba que a  
 experiência de retornar assim, cheio de alegria, não foi apenas para alguns, mas para  
 todos os que obedeceram ao Senhor.

 O PRIVILÉGIO
 A salvação tem um valor incomensurável. Jesus disse aos fiéis discípulos: “Mas   
 não se alegrem com o fato de os espíritos estarem sujeitos a você, mas se alegrem  
 com o fato de seus nomes estarem escritos nos céus” (Lucas 10.20). Em outras  
 palavras, ter nosso nome inscrito no Livro da Vida é um argumento maior que tudo.  
 Agora, imagine ser instrumento para escrever o nome de outras pessoas no papel de  
 salvação?! Por isso Jesus não se conteve quando fechou o momento. A Bíblia diz:  
 “Naquele tempo, Jesus se regozijou no Espírito e disse: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do  
 céu e da terra, porque você escondeu essas coisas dos sábios e conhecedores, e  
 as revelou ao Sim. Pai, porque isso lhe agradou. “ (Lucas 10.21) O privilégio desta  
 hora é tremendo. Não podemos perder esta oportunidade!

GANCHO MOBILIZADOR:
Viva a dinâmica do Evangelho que é o bem supremo, que produz alegria no coração do 
servo obediente e que consiste em um grande privilegio.  
Como você pode viver essa dinâmica em seu dia a dia? 



A quem você pode influenciar para viver a dinâmica do Evangelho?
Em missões sempre se fala em orar, ofertar e ir como formas de fazer missões. Isso é 
verdade. Mas o interessante é cumprir integralmente com a missão, ou seja, você pode orar, 
pode ofertar, pode ir e também pode mobilizar a outros que vivam missões. Aceite este 
desafio nesse ano. E viva a intensidade da missão do nosso Pai.

ORAÇÃO DE COMPROMISSO COM A OBRA MISSIONÁRIA:
Em nosso momento de oração quero te convidar para assumir um compromisso missionário 
diferente nesse ano. A viver a alegria de transformar o mundo com o Evangelho de Jesus. E a 
espalhar a graça da salvação a todos.

Dia 4
TEMA: Uma missionária improvável
AUTOR: Alceir Ferreira – missionário no Paraguai
João 4.1-42
INTRODUÇÃO:
Jesus disse que era preciso passar por Samaria. Por quê?
O caminho de Jerusalém até a Judeia, passando por Samaria, era mais curto, porém mais 
perigoso.
A rota regular. Muito mais tempo, porém mais segura.
Ir de Jerusalém à Galileia levaria três dias de viagem por Samaria. Contornando Samaria, 
seriam necessários mais dois dias de caminhada.

O poço de Jacó (Gênesis 33.17-19 – “E Jacó partiu para Sucote, e edificou para si uma casa, 
e fez palhoças para o seu gado; por isso, o lugar se chamou Sucote. (18) Voltando de Padã-
Arã, chegou Jacó são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã; e armou a sua 
tenda junto da cidade. (19) A parte do campo, onde armara a sua tenda, ele a comprou dos 
filhos de Hamor, pai de Siquém, por cem peças de dinheiro.”

OS DOIS PRINCIPAIS PERSONAGENS DA HISTÓRIA
UMA MULHER SAMARITANA
 • Ela era uma mulher! Quando os discípulos de Jesus voltaram depois que foram   
 comprar comida, “ficaram maravilhados por ele estar falando com uma mulher”. (v.   
 27). Para um judeu, falar com uma mulher em público era uma violação do costume   
 social. Muitos homens judeus nem sequer conversavam com suas esposas em público!
 • Ela era uma mulher samaritana! Nos dias de Jesus, havia uma hostilidade aclamada
 entre judeus e samaritanos. “Como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou   
 mulher samaritana? (porque os judeus não se dão com os samaritanos) (v. 9).
 • Ela era imoral. “... Porque você teve cinco maridos, e o que você tem agora não é seu  
 marido.” (v. 18).
 • Ela estava com sede de água (foi ao poço para pegar água).
 • Ela estava com sede de amor.
 • Odiada pelos judeus (como qualquer outro samaritano)



 • Odiada por suas vizinhas por ser uma mulher que “rouba” o marido de outras  
 mulheres (procurando água ao meio-dia e sozinha).
 • Descartada cinco vezes. Naqueles dias, os maridos se divorciavam de suas esposas,  
 mas as esposas não se divorciavam de seus maridos. Se essa mulher se casou e 
 se divorciou cinco vezes, então cinco homens se divorciaram dela. Essa mulher 
 foi “rejeitada” cinco vezes. Pense em como ela deveria se sentir. E o homem com  
 quem ela agora morava não era seu marido. Dessa vez ela nem sequer era casada,  
 mas vivia (ou dormia) com um homem, talvez marido de outra mulher.
 • Indo buscar a água e encontrando Água Viva!

O HOMEM JESUS CRISTO
 • Um homem cansado junto ao poço.
 • Um homem sedento (mas apenas sedento por água).
 • Ele é a fonte de água viva.
 • Um profeta. Ele sabia sobre sua vida. (Ele também sabe sobre você. Suas   
 necessidades, medos, sonhos e pecados. Tudo!).
 • Um salvador - 1 Timóteo 2.5,6 - “Porquanto há um só Deus e um só mediador entre  
 Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, (6) o qual a si mesmo se deu em resgate  
 por todos: testemunho que se deve prestar em tempos oportunos.”

A MULHER SAMARITANA: UMA MISSIONÁRIA IMPROVÁVEL!

• Mesmo abusada e rejeitada por sua comunidade, ela foi e compartilhou com “aqueles 
homens” sobre o Messias que ela havia encontrado. Versos 28-2 – “Quanto à mulher, deixou 
o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: (29) Vinde comigo e vede um homem 
que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo?!”
• Muitos samaritanos creram no seu testemunho – Verso 39 – “Muitos samaritanos daquela 
cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher, que anunciara: Ele me disse tudo 
quanto tenho feito.”
• Houve uma grande colheita espiritual naquela cidade porque a mulher samaritana ousou 
compartilhar sua fé, apesar das circunstâncias: Versos 40-42 – “Vindo, pois, os samaritanos 
ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles; e ficou ali dois dias. (41) Muitos 
outros creram nele, por causa da sua palavra, (42) e diziam à mulher: Já agora não é pelo 
que disseste que nós cremos; mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é 
verdadeiramente o Salvador do mundo.”

CONCLUSÕES E APLICAÇÕES
 • Deus pode usar seu testemunho para ajudar muitos a conhecer a salvação em 
 Jesus Cristo.
 • Seu testemunho é irrefutável – É sua história pessoal.
 • Seu testemunho deve ser coerente! 





Sua igreja pode adaptar o culto da Noite Missionária da CBB 2020. Apresentamos a seguir a 
ordem deste culto histórico da 100ª Assembleia da CBB, realizado no dia 24 de janeiro, em 
Goiânia/GO.

Entregar retalhos com a frase: 

DE RETALHO EM RETALHO,
UNINDO POVOS E NAÇÕES.

MOMENTO 1
ABERTURA

Na tela: Vídeo “Retalhos” disponível em www.missoesmundiais/campanha. Abaixo, o texto 
do áudio deste vídeo.  

“O mundo está sendo coberto. Coberto com o amor, a paz, a paciência, a amabilidade, 
a bondade, o domínio próprio e a alegria de Cristo. Cada pessoa que ouve o chamado 
e decide somar à grande comissão dada por Deus é um pedacinho desta cobertura que 
envolve o mundo.

Pessoas que sozinhas seriam apenas retalhos, mas juntas e bem costuradas formam uma 
bela colcha, que envolve, transforma e alegra os cinco continentes.

Retalhos que começaram a chegar há 112 anos e foram sendo costurados de acordo com 
sua harmonia de cores e resistência. Cada um colocado no momento certo, ao lado de 
outro que melhor lhe completa.  

Missões Mundiais é assim: feita de retalhos, pedaços coloridos de cada vida que por ela 
passa e que vão sendo costurados em sua história. 
Retalhos escolhidos pelo dono desta grande fábrica de costura que é a obra missionária.  
Retalhos que chegam a cada dia e cobrem o mundo com a alegria de Jesus!”

Cenário: Durante o vídeo, acenda a luz aos poucos, revelando um cenário que simula uma 
fábrica de costura com pessoas trabalhando. Se possível, descer ou pendurar colchas de 
retalhos.

Iluminação: começa apagada e acende aos poucos; luz geral de palco.

Ordem de culto
retalhos

Ordem de culto
retalhos

O culto da Noite Missionária está disponível no canal da CBB no YouTube.
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MOMENTO 2
TESTEMUNHOS MISSIONÁRIOS (DE 3 A 5)

Os missionários que irão falar podem fazer parte das pessoas trabalhando na fábrica. 
Cada missionário, com tempo estipulado previamente, sai da fábrica, vai à frente, dá seu 
testemunho e volta a trabalhar. Assim, outro missionário vai à frente, dá o testemunho e 
assim sucessivamente até que todos tenham dado seu testemunho. Caso sua igreja não 
tenha um número tão grande de missionários, pode substituí-los por membros da igreja que 
possam ler testemunhos disponíveis no site www.missoesmundiais.com.br.
Cada fala pode começar com “Trago meu retalho do país X...”
Enquanto o missionário fala, todos da “fábrica’ devem parar de trabalhar e prestar atenção.
Entre um testemunho e outro, a “fábrica” volta a funcionar. Uma boa ideia é usar um som de 
máquina de costura.

Na tela: Pode ter uma foto simbolizando o testemunho de cada missionário. 
Iluminação: Luz de foco no missionário.

MOMENTO 3 
Após o último testemunho, luz no palco para mostrar a fábrica.

MOMENTO 4 
No cenário: Apagar luzes, pessoas saem de cena. 
Na tela: Vídeo “Eu faço parte”, disponível também no site da campanha.

MOMENTO 5 
Mensagem na temática dos retalhos (A mensagem do Pr João Marcos B. Soares também está 
no site)

FINAL
Música da campanha Transforme o Mundo com a Alegria de Jesus



princialORDEM DE CULTO

PRELÚDIO 
“Transforme o Mundo com a Alegria de Jesus – Alexandre Magnani”

ORAÇÃO DE ABERTURA
Saudações e Boas-Vindas
HONRAMOS O CHAMADO...
... Glorificando ao Deus das Nações
Hino 80HCC “Bendito Seja Sempre o Cordeiro”
... Intercedendo a Deus pelas nações

LEITURA BÍBLICA FILIPENSES 2.5-11
“Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo
Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-
se; mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se
semelhante aos homens. E, sendo encontrado em forma humana,
humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz! Por
isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de
todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na
terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o
Senhor, para a glória de Deus Pai”.

MOMENTO DE INTERCESSÃO POR MISSÕES
... Contribuindo com a Expansão do Reino do Deus das Nações

TEMA “Transforme o Mundo com a Alegria de Jesus”
Divisa “Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se!
Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o
Senhor.” (Filipenses 4.4,5)

CLIPE DA CAMPANHA
BANDA COM MÚSICA “Transforme o Mundo com a Alegria de Jesus”
Dedicação de Dízimos e Ofertas para Missões Mundiais

ORAÇÃO
...Ouvindo a Voz do Deus das Nações
RECITATIVO BÍBLICO Isaías 6.8
“Então ouvi a voz do Senhor, conclamando: “Quem enviarei? Quem irá por
nós?”; E eu respondi: ‘Eis-me aqui. Envia-me!’.”



TESTEMUNHO MISSIONÁRIO 
(vídeo do www.youtube.com/canaljmm ou presença de um missionário agendo)

Oração

POSLÚDIO 
“Eu, Senhor do Céu e Mar”

BOAS-VINDAS

PALAVRA
Breve reflexão do líder do ministério infantil

CLIPE VAMOS TRANSFORMAR O MUNDO
(disponível em www.youtube.com/canaljmm)

CORAL INFANTIL
“Vamos Transformar o Mundo” acompanhado por grupo de coreografia.

APRESENTAÇÃO DO COFRINHO MISSIONÁRIO
(arte disponível em https://www.missoesmundiais.com.br/campanha/infantil)

MOMENTO DE DÍZIMOS E OFERTAS
As crianças devem saber como é importante o dízimo e a oferta.

MENSAGEM VOLTADA PARA AS CRIANÇAS
Convide missionário de Missões Mundiais ou oriente o líder do
ministério infantil a falar às crianças.

CORAL INFANTIL
Convide novamente as crianças a cantarem “Vamos Transformar o Mundo”

DISTRIBUIÇÃO DE BEXIGAS COLORIDAS COM PEDIDOS DE ORAÇÃO 
(Pedidos disponíveis no site https://www.missoesmundiais.com.br/campanha/infantil)

ORAÇÃO DE ENCERRAMENTO E GRATIDÃO 
Peça a uma criança que ore pelos missionários de Missões Mundiais

CORO UNÍSSONO 
“Vamos Transformar o Mundo” 

infantilORDEM DE CULTO



TOQUE AFRICANO NA MÚSICA-TEMA
Alexandre Magnani – compositor e cantor

Servir através da obra missionária para mim é um privilégio sem tamanho. Usar a música 
como um veículo para missões é um presente que Deus me deu nessa caminhada. Eu sei 
que essa canção chega para muitas igrejas e abençoa muitas pessoas, que eu não consegui 
alcançar fisicamente.
 
Eu sei que essa canção também vai ser um ânimo e um gás para os missionários que estão 
no campo. Eu oro por eles também. Isso é um presente que Deus tem me dado. E participar 
disso mais uma vez é algo que eu só agradeço a Ele. 

Quero um dia ter a oportunidade de visitar um missionário ou ir para algum lugar dar 
capacitação através da música, através do talento que recebi de Deus. 

É uma alegria sem tamanho dizer que “viver para mim é Cristo e nele vou permanecer”, como 
diz essa canção. E levar a todo mundo, através da música, essa alegria de Jesus.
Cantar sobre a alegria que Jesus nos transmite, ou cantar sobre alegria de caminhar com 
Jesus, cantar sobre o contentamento, é algo maravilhoso. E porque nem sempre as coisas 
vão bem, mas mesmo assim há contentamento no nosso coração, e a gente se alegra em 
Jesus. Isso é um desafio para a vida cristã. Expressar isso em forma de canção para mim foi 
uma motivação. 

O processo criativo foi bastante desafiador, porque eu não queria que essa música soasse 
triunfalista, até porque esse não é o Evangelho de Jesus. O texto do apóstolo Paulo lá em 
Filipenses não está falando disso também. É uma linha tênue, porque às vezes a gente 
pensa que a alegria só é possível em meio a triunfos. Então o meu primeiro desafio foi na 
composição, na estrutura da letra não parecer que a vida do crente é só alegria. 

O desafio musical foi trazer um pouquinho da música africana. Eu consegui trazer isso junto 
com o coro infantil da AMIS – Associação Morumbi de Integração Social, uma Ong que nós 
temos na Igreja Batista do Morumbi e que trabalha com crianças. A gente atende por semana 
mais de 500 crianças. Eu convidei o coral da AMIS para cantar junto com a gente. 
A intenção foi apresentar a realidade do Evangelho e deixar claro de que Jesus é a nossa 
alegria, mesmo que os dias sejam difíceis por aqui na nossa caminhada.

MúsicaMúsica
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ALEXANDRE MAGNANI
para Junta de Missões Mundiais
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PALAVRA AO LÍDER DE
Ministério Intantil

PALAVRA AO LÍDER DE
Ministério Intantil

VAMOS TRANSFORMAR O MUNDO
Redação de Missões Mundiais

O cuidado para com a educação missionária de crianças participantes das igrejas da 
Convenção Batista Brasileira é uma é uma de nossas preocupações. Na campanha 2020, 
Transforme o Mundo com a Alegria de Jesus, os pequeninos ganharam um destaque ainda 
maior. Atendendo às necessidades de líderes de ministérios infantis, Missões Mundiais 
preparou uma campanha infantil: Vamos Transformar o Mundo e ampliou as suas peças 
voltadas para o despertar do amor por missões em meninos e meninas. Este ano, além de 
um folder com dicas para mobilizar as crianças, a campanha também conta com uma música 
e um clipe infantil e o site www.missoesmundiais.com.br/campanha/infantil com conteúdo 
totalmente voltado para os nossos “missionariozinhos”.

NO RITMO
A novidade deste ano é a música infantil, escrita por Alécio Hartuique, músico da banda 
Solk: “Vamos Transformar o Mundo”. A qualidade superou tanto as expectativas que a música 
está sendo executada por muitas igrejas nos cultos principais. O clipe é uma importante 
ferramenta para envolver as crianças na campanha Vamos Transformar o Mundo, adaptação 
do tema principal.

Durante o culto oficial de lançamento na PIB de Goiânia, no dia 20 de janeiro, 28 crianças 
da unidade PEPE Jesus Transforma de Acreúna/GO, apresentaram a música com direito à 
coreografia que foi acompanhada por todos os presentes, inclusive pelo Pr. João Marcos 
Barreto Soares, diretor executivo de Missões Mundiais.

ESTUDOS
De forma lúdica e divertida, queremos envolver as crianças de nossas igrejas com o que 
Deus está fazendo no mundo. Mais do que cantar e dançar na presença do Senhor, nesta 
campanha elas também poderão aprender um pouco mais sobre missões.
A equipe de Comunicação e Marketing da JMM desenvolveu um site totalmente voltado para 
que os líderes de ministérios infantis orientem seus alunos. A programação cobre um mês 
inteiro. São quatro estudos com atividades. Um para cada faixa etária  (2 a 5 anos, 6 a 10 e 
11 a 13 anos) gentilmente produzidos por voluntárias da área de educação infantil: Jéssica 
Gouveia, Helenrose Rocha e Hilma Barros de Souza.
“Oriente seus alunos a envolverem-se com a campanha, aprendendo o hino oficial, o tema 
e a divisa para este ano. Mais do que isso, permita que através deles e de sua igreja outros 
não só reconheçam, mas experimentem a alegria que vem de um Deus que é eterno, se faz 



presente e está perto de nós”, convida Hilma em seus estudos.
Nos estudos, as voluntárias sugerem atividades, todas ilustradas e também disponibilizadas 
no site. Não só o líder de ministério infantil, como os líderes de pequenos grupos e células 
kids e até mesmo os próprios pais podem acessar o site e preparar uma programação toda 
especial para suas crianças.

ALCANÇANDO CRIANÇAS
A janela 4/14 é determinada por faixa etária. Estudos indicam que crianças com idade 
entre 4 e 14 anos são mais abertas a ouvir sobre Jesus Cristo. Com a campanha infantil, 
queremos incentivar meninos e meninas a orar e se mobilizar para que os projetos de 
Missões Mundiais alcancem crianças que estão começando a conhecer a Cristo e que 
têm potencial para ser semente do Evangelho em seus lares. Hoje, alguns dos projetos de 
Missões Mundiais contam com o apoio de pessoas que um dia foram evangelizadas quando 
pequeninas. Vamos transformar a vida de crianças de todo o mundo com a alegria de Jesus 
que deve ser cultivada em nossas crianças. Acesse o material infantil da campanha de 
Missões Mundiais e incentive sua igreja a usá-lo.
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