O enviado da igreja local, ao campo, para anunciar o evangelho a pessoas de
outro contexto cultural e geográfico.

 categorização: 3
Está relacionada não só a atividade e tempo disponibilizado, quanto à forma de
sustento, que estão atrelados entre si.
Integral: É o missionário que recebe sustento integral de sua igreja local, o que
consiste do salário, aposentadoria, assistência médica, e o suprimento das
necessidades para a execução do trabalho.
MISSIONÁRIO

Associado: É o missionário que recebe parte de seu sustento de sua igreja, e
também de outras igrejas.
Bi-Vocacional: Também conhecido como fazedor de tendas, é o enviado da igreja
que utiliza sua profissão e formação secular para entrar num campo missionário
que, em geral, não permite o ingresso do missionário tradicional. Parte de seus
recursos pode vir também dessa profissão.

 Qualificações:
Para cada ministério, cada campo, cada atividade e devida categoria é necessário
preparo e formação específicas.
O mínimo que pode se esperar é formação teológica, missiológica e técnica.
ETNIA

Grupo de pessoas que falam a mesma língua, possui a mesma cultura e vive
dentro do mesmo contexto histórico-social

COSMOVISÃO

Forma como um grupo vê e interpreta o universo que o cerca (tempo, localização,
relacionamento pessoal, princípios e valores da vida, instituições).

GRUPOS
ETNOLINGUíSTICOS

Grupo de pessoas definido linguisticamente levando em consideração os dialetos
e subdialetos adotados

Povos não alcançados. Grupo de pessoas etnicamente definido que não possui
PNAs
qualquer testemunho do evangelho ou uma igreja autóctone*, forte o suficiente
(Povos não engajados)
para desenvolver a propagação do evangelho dentro de sua própria cultura.
Região do mundo entre as latitudes 10º e 40º Norte do Equador, abrangendo o
Oriente Médio, Sul da Ásia e Norte da África.
A maioria dos PNAs está dentro dessa faixa territorial

JANELA 10 - 40

IGREJA AUTÓCTONE

Igreja autogovernada, autossustentada e autoreprodutora.

.

3

Na APMT as categorias de missionários apresentam algumas diferenças quanto da limitação de tempo, ação e sustento,
verificar na página 62, ítem IV - Missionários do Regimento Interno da APMT/2007.
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