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� Aquisição e organização de arquivo de materiais de apoio e biblioteca sobre a área missionária, que fique 
acessível aos membros da igreja, a fim de utilizarem em seus ministérios. 

 
�  Promoção de despertamento de vocações em prol do trabalho missionário; 

 
� Acompanhamento do processo de admissão e preparo do candidato, suporte do vocacionado que será o 

missionário enviado, em cooperação com a direção da igreja; 
 

� Promoção de atividades, de acordo com as possibilidades e potencial da igreja, de forma criativa e 
diferenciada, para que não caia na rotina e torne-se um peso, mas sim, desenvolvimento dos próprios dons em 
prol do trabalho missionário; 

 
� Desenvolvimento da visão e promoção do envolvimento do corpo de Cristo em prol do trabalho missionário, 

investindo em cada faixa etária; 
 

� Parceria com outras igrejas para promover atividades conjuntas e troca de ideias; 
 

� Promoção do envolvimento da igreja, também no sustento financeiro de campos, famílias (equipes) 
missionárias, Agência, observando não ultrapassar as possibilidades, o que conta é fidelidade! 

 
 
 

5.  Fatores Dificultosos e Processuais 
 

� O processo de educação, aprendizado e assimilação da igreja é lento e singular em cada igreja. 
 

 
Motivos:  

 

� Nem todos são membros ativos; 

� Cada um tem um tempo de amadurecimento; 

� Cada um tem uma estrutura de formação e fé; 

� Cada um tem exercitado seu dom em várias áreas; 

� A realidade de vida cotidiana de cada um e seu atarefamento; 

� Zelo institucional e cultura eclesiástica enraizada. 

 
 

� A facilidade de se transferir ao Depto de Missões as atribuições e responsabilidades da igreja na área 
missionária. O Depto. de Missões não existe para realizar as tarefas da igreja, mas para promover o 
desenvolvimento e ensino, e participar conjuntamente. Os integrantes participam de acordo com os dons. 

 

�  As oposições por divergências: bíblica, filosófica, institucional e pessoal, podem fazer com que o trabalho 
fique estagnando e/ou seja, extinto. 

 

� É preciso sabedoria de Deus, oração e perseverança, para não cair em conflitos e debates por oposições. 
 

6.  Conceituações Errôneas e Culturais sobre Missõe s 
 
 

� É uma atividade missionária que pode ser extinta a qualquer tempo; 

� É uma atividade da Sociedade Feminina; 

� É uma Campanha evangelística da igreja; 
� Consiste apenas em abrir um ponto de pregação no bairro 

� Limita-se a ser apenas uma ação social; 

� Limita-se a ser uma ação apenas do Departamento de missões; 

� Não faz parte da igreja. 
 

 

 
6.  Verificar material da APMT - Missões em Ação – série I – formas práticas de desenvolver a visão missionária. 


