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Ensino, Capacitação e Mobilização: Há duas frentes de trabalho nesta área: 
 
Há irmãos que fazem a divulgação e despertamento das Igrejas em atividades como Conferências, Cultos e 
atividades das igrejas locais.  
 

Temos um curso de ensino, capacitação e mobilização, para das igrejas locais, modular de 10 horas, abordando: 
Base Bíblica de Missões, Igreja Local e Missões, Conhecendo a IPB/APMT, Sendo um Mobilizador. Tem a finalidade 
de promover ferramenta aos pastores e igrejas sobre missões e mobilizar as igrejas em maior engajamento, 
organizando a partir dele a Rede de Mobilizadores (nacionais, regionais e locais), diminuindo o distanciamento 
entre as partes integrantes da ação missionária: Igreja, Agência, Missionário, e Campos; e facilitando o 
atendimento as igrejas e mantenedores. 

 

Com ele há a possibilidade outras frentes de atuação do Projeto neste objetivo:  
 

• Rede de Profissionais para Missões e em prol de Missões (No campo e aqui na retaguarda) 

• Viagem de Férias (para grupos e jovens das igrejas) 

• Pastores em Missões (Doação de 15 dias para capacitação de liderança no campo) 

• Curso Introdução Missiologica a distãncia 

• Elaboração e Confecção de Materiais de Apoio e Mobilização: Livreto em Serie: Missões em Ação 
(Mobilização, Intercessão, Contribuição, Ação, Comunicação); Calendário de Intercessão Kids; CD 24h de 
Intercessão; Cartão de Intercessão dos Campos, etc . 

• Módulos de Aperfeiçoamento do Curso de Ensino, Capacitação e Mobilização. 

• Congresso de Mobilizadores e dinâmica de contato periódico. 
 

Verificar adiante material da Area. 
 

Contato: simonealvarez.missoes@ip.org – Coordenação Mis. Simone Alvarez – skype: mis.simone 
 
 

 

 

Cuidado Missionário: Essa Nova Área visa desenvolver um trabalho em longo-prazo com a família APMT, de 
forma que possa acompanhar no âmbito emocional seu missionário desde sua candidatura e as diversas fases de 
vida até o seu retorno definitivo. Não perdendo de vista o contato pessoal, ético e profissional com a pessoa do 
missionário e a Agência, deseja-se que o missionário sinta-se: 

• amparado também no que se refere a sua saúde emocional e; 
 

• aptos a desenvolver instrumentos pessoais para lidar com os desafios de uma vida transcultural.  
 

Áreas de Atuação: Preventiva: Orientação (Para o Missionário, Agência e Igreja), Avaliação e Acompanhamento.  

Dinâmica: Atualmente a forma de trabalho tem sido ir ao encontro do candidato ou na Semana de Orientação ou 
Durante o curso do CFM, e apoio por contatos. Verificar adiante material sobre a Area. 

 

Contato: basecuidado@gmail.com - Coordenação Verônica Farias – Skype: veronicasfarias  

 

 


