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Então, com sensibilidade é necessário: 
 
 

� Investir nas vidas dos irmãos que compõem o Depto. de Missões com orações e capacitação; 

� Investir na comunicação clara e transparente com a liderança da igreja; 

� Investir no envolvimento da igreja a partir de seus dons e talentos. Cuidado com a concorrência que 
surge sem intenção; 

� Definir e deixar clara a Filosofia (estatuto) de Missões de sua igreja local e sempre focar seus objetivos 
e alvos. 

� Promover o ensino e crescimento da igreja na visão missionária com criatividade e naturalidade 
(eventos típicos, cultos missionários, conferências, rede de intercessão, contribuição, campanhas 
específicas para necessidades de campos, bibliotecas, apoio aos professores da igreja para a questão 
missionária). 

� Ter alvos e planos a curto, médio e longo prazo. 

� Haver continuidade e coesão no ensino e na condução do Depto. de Missões. 
 
 

 
 

3.  Estrutura do Departamento de Missões 
 

Não podemos delimitar qual será a estrutura, pois cada igreja tem uma realidade específica, temporal, material e 
humana, porém, indicamos abaixo o básico que ela precisa ter: 
 
 

Conselheiro: Pastor/Presbítero 
 
Direção: Desempenho das funções: Presidência, vice- presidência, 
secretaria e tesouraria. 
 

Comissões ou Equipes de Trabalho: Intercessão, divulgação, 
acompanhamento, comunicação, integração com outros ministérios, 
recepção, eventos, etc. 
 

 
 
 
4.  Atividades e Atuações do Departamento de Missõe s 
 

� Estudo com o grupo e liderança sobre a área missionária; 
 

� Promoção de reflexão e envolvimento sobre a área missionária; 
 

� Promoção de ensino na igreja local através de várias formas6: 
 
 

� Cartazes com temas, versículos, informações específicas de campos e necessidades; 

� Leitura e divulgação de cartas de missionários; 

� Promoção de intercessão pelos campos e missionários; 

� Projeção de slides, transparências, filmes e informativos atualizados; 

� Mural, painéis, jornal, boletim missionário (adulto e infantil); 

� Organizar eventos que promovam reflexão, conscientização e envolvimento da igreja com a obra 
missionária (conferências, debates, reuniões de discussões, noites típicas, períodos de 
intercessão), que irão alimentar periodicamente o envolvimento da igreja; 

� Convite a missionários e agências missionárias de ministérios distintos e específicos para que a 
igreja possa dimensionar a abrangência do trabalho missionário 

 
 


