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1) O evangelho é a mensagem a ser pregada no idioma ou na língua de cada povo e usando os 
veículos de comunicação  adequados ao público alvo, sem alterar o conteúdo do evangelho e nem 
sofrer detrimento na comunicação; 

 
2) É dever do cristão que professa a fé reformada, pregar o evangelho e viver uma vida coerente com a 

fé que professa; 
 
3) Os recursos da IPB na área de missão devem priorizar e assegurar, a médio e longo prazo, a 

continuidade  da obra missionária, de modo a garantir  a execução dos projetos e dar início a novos 
projetos; 

 
4) Os órgãos da IPB envolvidos em missão devem trabalhar  em harmonia, respeitada suas respectivas 

vocações missionárias; 
 
5) Envidar todos os esforços para que os trabalhos missionários adquiram sua automanutenção, 

autogoverno  e autopropagação; Desenvolver campanhas  permanentes de divulgação do trabalho 
missionário em todas as igrejas da IPB, conscientizando-as de que elas formam a base eclesial para 
a realização da missão no mundo, despertando-as  para a obra missionária e motivando-as a 
participar financeiramente da obra; 

 
6) Os Órgãos Missionários terão liberdade de criar programas para a captação de recursos para manter 

os seus projetos aprovados; 
 

 
 
III. A AÇÃO MISSIONARIA  E AS ÁREAS DE ATUACÃO: 
 

a) APMT:  
 

1) Definir o campo de trabalho dentro da visão de Deus para o testemunho  da IPB em outros países e 
os de caráter transcultural  quando no Brasil, e não através de ato subjetivo ou de paixão; 

 

2) Trabalhar em parceria, dentro do possível, com as igrejas reformadas ou presbiterianas  já existentes 
nos países, dando conhecimento  a CRIE/IPB; 

 

3) Dar ao missionário, sempre que possível, o status de reconhecimento  dos órgãos públicos e corpos 
diplomáticos; 

 

4) Esforçar-se para garantir  o seguro de vida, saúde e seguridade; 
 

5) Recrutar missionários oriundos da Igreja Presbiteriana  do Brasil, não enviar missionários que não 
sejam da Igreja Presbiteriana  do Brasil e não estabelecer acordo de sustento de missionário de 
outra denominação; 

 

6) Estabelecer padrões de sustento missionário, baseados na realidade de cada região; 
 
 
 
b) CNE:  
 

1) Motivar e treinar as lideranças das igrejas locais, ensinando  métodos e técnicas para evangelização  
de grupos específicos; 

 

2) Produzir literatura  e folhetos e estabelecer condições para uso de meios de comunicação, como 
rádio, TV, Internet, teatro, etc., para serem utilizados inteligentemente  na evangelização. A 
mensagem não muda, os métodos podem e devem mudar; 

 

3) Apoiar o trabalho de revitalização de congregações e igrejas; 
 

4) Promover congressos missionários de âmbito nacional juntamente  com os demais órgãos 
missionários dando ciência à mesa da CE/SC. 


