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apresentação ministério missões 
 
O Ministério de Missões tem como missão conduzir a igreja para o cumprimento da 
“Grande comissão”. Atualmente o ministério está sob a liderança de André Messias e 
Guilherme Alves. 
 
O ministério tem como responsabilidades: 
1. Oração e divulgação: despertar, motivar e manter na igreja um movimento pro 
missões; divulgando o movimento de missões através de reuniões de oração e por 
meio do boletim, site, cartazes etc.; preparo de material para intercessão missionária 
e promoção da comunicação entre a igreja e os missionários. 
2. Eventos e promoções: promover e organizar eventos/projetos evangelísticos e 
missionários através da elaboração, execução e divulgação dos eventos/projetos e 
apoio ao PROMIFÉ – Projeto Missionário de Férias. 
3. Capacitação e alvos e estratégias: Selecionar e capacitar candidatos ao campo 
missionário; despertar e capacitar a igreja para a tarefa de missões e evangelização 
pessoal/relacional e definir as áreas alvo e as estratégias para alcança-las. Isto 
acontece através das seguintes atividades: 

• entrevistar a candidatos  
• providenciar capacitação teórica e prática  
• fornecer e acompanhar a capacitação teológica, transcultural e intelectual �dos 

candidatos  
• indicar e ou disponibilizar na igreja material para evangelização pessoal;  
• fazer contatos com agências missionárias  
• realizar viagens de reconhecimento do campo. � 

4. Cuidado missionário: cuidar dos detalhes para que o missionário possa ir, chegar, 
estabelecer-se, efetivar o trabalho e permanecer no campo. O ministério de missões 
deverá acompanhar a capacitação do missionário; estar em contato com a agência 
missionária enviadora; ficar atento as necessidades integrais do missionário e família, 
e providenciar e/ou facilitar os recursos para o suprimento de tais necessidades; 
promover visitas ao missionário no campo e ou manter contatos regulares por 
telefone, e-mail, carta... � 
5. Finanças: Levantar fundos, planejar e controlar os recursos financeiros para o 
sustento missionário. Como? Acompanhando a definição da verba para missões no 
orçamento anual da igreja; promovendo ofertas especiais de fé para missões; 
organizando e controlando o orçamento missionário; acompanhando o envio das 
ofertas para os missionários conforme contrato anual firmado com o missionário.  
  



apresentação do projeto 
 
A equipe de missões deseja neste ano de 2013 um maior envolvimento da família 
Nova Aliança com nossos projetos e missionários. Para isso, criamos este projeto. 
#estamosjuntos. �A ideia de usar hashtag (palavra chave antecedida por #) vem do 
seu uso continuo nas redes sociais (Twitter, Instagram). A mesma coisa acontece com 
o uso do símbolo do pin que também tem sido muito utilizado nas redes (fazer um 
checkin).  
Cada pin representa onde estamos junto com um missionário e/ou projeto. A 
associação com redes sociais não é apenas porque estão na moda, mas também 
porque é o meio que pessoas/organizações tem utilizado para compartilhar a vida. 
Seguir, Curtir, Compartilhar... é o que as pessoas tem feito. E nosso objetivo é que 
nossa igreja curta missões, compartilhe missões, que a vida dela esteja conectada 
com o cumprimento da grande comissão 
 
Qual o propósito do projeto? � 
Mobilizar a igreja para missões, intercedendo e divulgando semanalmente projetos e 
missionários da Nova Aliança nos Grupos Pequenos. 
 
Quem estará envolvido? � 
O projeto será realizado pela Equipe de Missões contando com o apoio dos Líderes 
dos GPs. Nosso público alvo é a família Nova Aliança 
 
Quando? � 
Durante o ano de 2013. O início do projeto será no mês de Março 
 
Como vai acontecer? � 
A equipe de Missões terá como responsabilidade 

• Visitar líderes de Grupos Pequenos apresentando este projeto  
• Preparar material para GPs  
• Material do Líder  
• Folder com informações missionárias da IEBNA  

Também estará a disposição do seu GP para: 
• Disponibilizar material extra (vídeos, fotos...) Falar sobre missões no �seu GP  
• Disponibilizar/ Sugerir material sobre missões (vídeos, sites. livros...) �para ser 

usado no seu GP  
• Treinar e auxiliar o envio de membros do seu GP para projetos �missionários 

da IEBNA. A partir deste ano, fica sob responsabilidade do Ministério de 
Missões (juntamente com Equipe Pastoral) preparar e direcionar membros da 
IEBNA para projetos missionários. Tendo interesse de membros do seu GP, 
entre em contato conosco  

  



#estamosjuntos – Missões e GPs 
Contamos com você, Líder de GP, para incentivar e influenciar seu grupo a participar 
da vida missionária da igreja, e assim, juntos, cumprirmos a Grande Comissão. 
 
Quais as responsabilidades do Líder do GP? 

• Intercessão: Investir um tempo do seu GP em oração por missões. �Vocês 
podem fazer como preferir. (Cada reunião escolhe um missionário/projeto 
para orar; distribuir entre os membros do GPs pedidos específicos para 
orarem durante a semana, etc..)  

• Investimento: o Min. de Missões está preparando um cofre para cada GP. O 
líder e o grupo também pode definir o que preferem: se a oferta será mensal, 
se existirá um valor fixo para cada pessoa, se vão esperar o cofre encher 
para entregar para missões, etc.  

• Envolvimento na Conferência Missionária (2o Semestre): o seu GP está 
desafiado a não só participar, mas também montar uma barraca típica 
(representar algum país) para a Cantina Missionária (veja o capítulo 
“Conferência” no final deste material)  

 
Como já dito no capítulo anterior, a Equipe de Missões está a sua disposição para 
visitar seu GP. Havendo necessidade de algum material sobre missões, querendo 
receber uma visita para um GP missionário, entre em contato conosco. 
  



informações importantes 
Querido Líder, pedimos que você leia com atenção as informações abaixo: 
 
SOBRE INFORMAÇÕES, SEGURANÇA E PRIVACIDADE 

• Por questões de segurança e privacidade, não divulgar este ou qualquer �outro 
material que contenham informações pessoais dos missionários. Não �fazer 
cópia deste material. Não compartilhar na internet.  

• Notícias missionárias de projetos/obreiros que ministram em países fechados 
para o evangelho não devem ser compartilhados. Quando vocês receberem 
cartas ou e-mails deste irmãos, compartilhe apenas no seu GP. Mais uma vez 
reforçamos: não distribua cópias. Não compartilhe na �internet.  

• Temos um grupo de missões no Facebook (procure “missoes ibna” ou 
pelo �link: https://www.facebook.com/groups/542383355786025/). É um 
grupo fechado e você pode solicitar para fazer parte. Reforçando: não 
compartilhe o material publicado ali.  

• Apenas compartilhe nas redes sociais “posts” ou notícias que os missionários 
deixarem público  

• Apenas encaminhe e-mails com autorização do missionário. Alguns e-mails já 
vem com a opção “enviar a um amigo” e você poderá faze-lo.  

 
SOBRE INVESTIMENTO FINANCEIRO 

• Você tem todo o direito de ofertar voluntariamente para �missionários/projetos 
da igreja. Por questão de administração financeira, e prestação de conta 
gostaríamos de ter conhecimento do valor e missionário/projeto destinado.  

• A Equipe de missões respeitará a sua opção de oferta anônima.  
• A Equipe de missões também respeitará a opção do grupo/pessoa de �escolher 

onde ou em quem investir.  
• Saiba também que os missionários da nossa igreja conhecem e estão 

de �acordo com a nossa política financeira.  
 
SOBRE O MOMENTO DE INTERCESSÃO/ ORAÇÃO 
Muitas vezes não sabemos o que pedir quando oramos por missões e/ou pelos 
missionários. Anote estas dicas: 

• A equipe de missões irá te ajuda a ter notícias dos missionários. 
• Além do mural de missionários que temos no funda da sede da IEBNA, os 

missionários costumam ter e-mails, blogs e outros meio de comunicação. Entre 
em contato com eles você também. 

• Faltando informações "peça por ele, aquilo que você está pedindo pra você" 
(Davi Cox). Se o seu grupo está orando por família, ore pelas famílias dos 
missionários. Você tem pedido a Deus sabedoria, interceda pelos missionários 
pra que Deus os capacite com sabedoria também, etc. 

 
  



nossos projetos 
 
PROJETO ANGOLA � 
Visão Ministerial: Líderes e igrejas locais eficientes e 
eficazes no cumprimento da Grande Comissão.  
 
Missão Ministerial: Capacitar líderes e igrejas locais, 
multiplicadores no processo de edificar outros líderes e 
igrejas, e implantar novas igrejas para expansão do 
Reino e glória de Deus (2 Timóteo 2:2; Efésios 4:11-16; Mateus 28:18-20). 
 
Em 1994, diante da expansão do evangelho de Jesus Cristo e do crescimento 
quantitativo da igreja evangélica em Angola, o então Pr. Daniel Soares Correia, me 
fez um apelo para que investisse na capacitação de pastores e líderes visando, 
também, o crescimento qualitativo da igreja angolana. 
Após alguns encontros e seminários em Angola entre 1995 – 2001, no final de 2003 
juntamente com alguns pastores e líderes angolanos elaborou-se o “Projeto Angola 
2004-2008?, com o objetivo de que a partir de 2008 líderes locais dessem 
continuidade ao projeto. 
Em Junho deste ano (2007) estive em Angola, juntamente com Paulo Pinheiro e Pr. 
Paulo Rós, para mais um seminário para capacitação de pastores e líderes... �Em 
2007, conversando com o Pr. Alexandre Mello – Executivo da Convenção Batista 
Angolana – CBA; Pr. Henrique Benoliel – Igreja Batista da Paz, Luanda; e, o Pr. 
Natanael Paulino – 1a Igreja Batista, Lobito, decidiu-se que a partir de 2008 a 
liderança e a organização dos cursos / seminários locais para capacitação já serão 
da responsabilidade e liderança de líderes locais. Assim, a partir de 2008 a minha 
participação ocorrerá como palestrante quando convidado (podendo formar e levar 
uma equipe), e dando assessoria quando solicitado. Os cursos / seminários de 
capacitação farão parte da agenda da CBA, e módulos (valendo como crédito) serão 
ministrados para os alunos dos Seminários Bíblicos locais. 

Em Cristo, Domingos Alves 
 
 
PROJETO URUGUAI  
 
Na última reunião de missões, foi aprovado o Projeto 
Uruguai que terá o foco em Capacitação de líderes e 
serviço.  
Durante este semestre, a equipe estará finalizando 
contatos e fechando o planejamento. O sonho é lançar o 
Projeto na Conferência Missionária deste ano (2013) e fazer a primeira viagem no 
primeiro semestre de 2014. Interceda conosco por este projeto e pela equipe de 
missões.  



conferência missionária 
 
INFORMAÇÕES � 
27 a 29 de Setembro 
Tema: Faça sua parte!  
  
PARTICIPAÇÃO DOS GPs NA CONFERÊNCIA 
Além da sua presença, contamos com a sua participação na Cantina Missionária na 
noite de Sábado da Conferência. 

• Cada GP representará um país  
• Preparar comida típica  
• Levantar informações e pedidos de oração �Seria interessante também que 

vocês estivessem com roupas típicas. Tente decorar sua barraca com objetos/ 
utensílios típicos.  

 
Vamos fazer uma festa das nações!  
 
Aguardem mais informações! A equipe de Missões entrará em contato com os líderes 
de GP. 
 


