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Batistas Capixabas,
é tempo de conectar-se
à Grande Comissão!

Conectados 
à Grande Missão!

INS TI TUCIONALT T INS TI TUCIONALT T

Jesus foi o maior comunicador de todos os tempos, 
pois  usou importantes conexões em sua 
comunicação. Ao escrever, por exemplo, sua carta à 
Igreja de Laodicéia, usou as conexões geográfica, 
econômica, industrial e científica (Ap 3.14-22).

Quando olhamos para a situação caótica do nosso 
querido Estado: miséria, crianças abandonadas, 
injusta distribuição de riqueza, crise moral, 
violência, corrupção, feitiçaria, alcoolismo, drogas... 
percebemos que é tempo de fazer conexões 
oportunas e pertinentes na comunicação do 
Evangelho, pois Jesus disse que deveríamos ir por 
todo mundo e pregar o Evangelho à toda criatura.

Mas para que isso aconteça, é necessário que 
nossas igrejas saiam das quatro paredes! Em João 
20.19 encontramos os discípulos com as portas 
trancadas, com medo dos judeus. Eles estavam 
acuados, acovardados, paralisados e sem nenhuma 
ousadia para sair pelas ruas. Haviam perdido a 
coragem para testemunhar. Não queriam assumir os 
riscos do discipulado. Eles não tiveram coragem de 
assumir que eram de Jesus. Intimidaram-se diante 
das pressões e da perseguição iminente. Enfiaram-
se na caverna; enjaularam-se no cenáculo. Eles se 
encolheram sob o manto do medo. Haviam perdido 
a conexão!

Este é um retrato da igreja de hoje! Muitas igrejas 
não têm ousadia para pregar o Evangelho. Não têm 
paixão pelas almas. Não têm ardor evangelístico. 
Têm programa, organização, conteúdo, boa 
teologia e excelente música... mas não saem das 
quatro paredes! Toda a sua atividade é voltada para 
dentro e não para fora. São verdadeiros guetos. São 

sal no saleiro. Nada fazem pelos perdidos. Os 
crentes são capazes de sair de casa mil vezes para ir 
ao templo, mas não têm coragem de atravessar a 
rua e falar de Jesus para o vizinho. A igreja precisa 
sair das quatro paredes! A igreja precisa ir para o 
meio da multidão, a fim de ser sal, luz e portadora 
das boas novas de salvação! (Mc 16.15; Mt 5.13-16). A 
igreja precisa conectar-se à Grande Comissão!

Quando o presidente norte-americano Franklin 
Roosevelt morreu, em doze horas metade do 
mundo tomou conhecimento do fato. E olha que 
naquela época não existia Internet! Pois bem, há 
dois mil anos atrás Jesus Cristo morreu pelos nossos 
pecados, e ainda assim milhares de pessoas no 
mundo e no Estado do Espírito Santo não sabem 
desse mais auspicioso acontecimento da História. 
Por quê? Porque a igreja está trancada dentro das 
quatro paredes. De acordo com as estatísticas, 95% 
da igreja não está conectada à Grande Comissão!

Está diante de nós, portanto, uma realidade que 
precisa ser alterada. O Senhor, com certeza, espera 
o melhor de cada um de nós e, em virtude disto, está 
nos  concedendo esta  magn í f ic a  e  nova 
oportunidade: de nos conectarmos à Grande 
Comissão através da Campanha de Missões 
Estaduais! Sendo assim, que Ele nos ajude a abrir os 
nossos olhos espirituais para fazermos as conexões 
necessárias, a fim de comunicarmos com mais 
eficácia a mensagem gloriosa do Evangelho!

Batistas Capixabas, é tempo de conectar-se à 
Grande Comissão!

Pr. Diego Bravim
Diretor Geral CBEES

É impossível falar de estar concectados à Grande 
Missão sem citar o que Jesus falou em João 15:5 diz: 
“Eu sou a videira, vós sois as varas; quem está em 
mim, e eu nele, esse dá muito fruto; porque sem mim 
nada podeis fazer.” Não podemos, e não iremos 
efetuar nada, nem ter resultado algum se não 
estivermos concetados a Cristo, ao Pai e a sua 
missão recevida para fazer discípulos e dar frutos.
Ao abordar o tema de 2022, que nos remete a estar 
vinculados à nosssa missão individual como crentes 
de fazermos discípulos do Senhor, não podemos 
esquecer que toda a Bíblia esta conectada em 
revelar a Grande História de Deus e a sua missão de 
remir e salvar todos os homens. Na Palavra de Deus, 
toda ideia do Senhorio e autoridade de Cristo se 
conectam em ligar todas as coisas, no céu e na terra, 
reconciliando-as através do sangue derramado na 
cruz, no cumprimento final de sua missão e 
redenção. 

Estamos dando sequência ao que trabalhamos em  
2020: “Chamados a fazer Discípulos”, com a ideia 
fixa da responsabilidade continua de cada crente 
ser e  fazer discípulo, o qual não se resume em 
apenas ganhar pessoas para Cristo, mais em 
reproduzir em outros a vida, caráter e valores do 
Reino de Deus. Você entendeu a sua missão e se 
chamado.

Ano passado, 2021, trabalhamos, com o tema: 
“Discipulado, Vida na vida”, que nos levou a 
responder que entendendo nosso chamado, agora 
temos a decisão de colocar em pratica o poder de 
influenciar vida à vida de pessoas ao nosso redor, 
local de trabalho, escola, faculdade, amigos, 
familiares e vizinhança. Descobrimos que somos o 
reflexo de Cristo, e que a nossa vida tem sido a 
“Biblia” que as pessoas estão tendo contado e lido. 

O primeiro passo do discipulado é seguir a Cristo, na 
direção que ele nos conduz virando as costas para o 
mundo, prazeres e se propondo a caminhar e 
vivenciar o Reino de Deus como prioridade em 
nossas vidas. O segundo passo do discipulado, é 
buscar  o resultado de se unir a vida de alguém, ser 
vida na vida, confrontando-o em todas as áreas da 
vida com a ajuda do Espírito de Deus, imitando a 
Cristo e mudando uma realidade de não aceitar o 
sistema estabalecido no mundo que “jaz no 
pecado”, mais de viver em harmonia com a vontade 
de Deus que é boa, agradável e perfeita. O terceiro 
passo é estar conectado ao que “Deus esta fazendo 
no mundo”, fomos chamados para uma missão 
maior que nós mesmos. Fomos escolhidos, 
chamados e gerados para permarcer conectados 
ao Senhor e a grande missão. 

Vem conosco, a pandemia nos conectou a uma 
nova forma de adoração, a igreja teve que se 
reiventar, mais os planos de Deus nunca mudaram 
para alcançar a humanidade. O mundo sem 
esperança esta desconecato de Deus, as novas 
gerações que não vivenciaram o discipulado estão 
crescendo e se tornando o nosso alvo na 
evangelização, pessoas que “nasceram” na igreja, e 
c o m  o  p a s s a r  d o  t e m p o  s e  e n c o n t ra m 
desconectadas de Deus. Não deixe de fazer parte 
da Grande Missão de Deus. Não perca a 
oportunidade de marcar a sua geração e outras 
gerações, independente de sua localidade, 
tamanho de igreja e idade, vamos juntos e 
concetados ganhar o nosso Estado, o nosso país e 
os confins da terra.

Faça parte desta campanha de Missões Estaduais 
2022 ,  não apenas  promovendo,  ma i s  se 
conectando verdadeiramente em oração, oferta e  
envolvimento nos campos missionários capixabas. 
Conectados  á  Grande  Mi ss ão ,  este  é  o 
extarordinario convite de ser um verdadeiro 
Discípulo na vida de alguém ao seu redor no nosso 
Estado. 

Pr. Fabio Daniel Ribeiro
Coordenar do MEVAM
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CAMPANHA

Co�ceito da campanh�

Não se pode negar que atualmente estar conecta-
do às redes sociais, navegar na internet, conversar 
por aplicativo de mensagem e etc. são hábitos 
presentes na vida da maioria das pessoas. Ainda 
que uma porção considerável não tenha acesso aos 
avanços tecnológicos por questões socioeconomi-
cas, estar conectado faz parte do modo de viver 
contemporâneo.

Diante desse panorama e alinhados com o planeja-
mento estratégico da Convenção Batista do Estado 
do Espírito Santo foi escolhido o tema e a divisa para 
a campanha de missões estaduais em 2022:

Tema: Conectados à grande missão

Divisa: Uma geração contará à outra a grandio-
sidade dos teus feitos; eles anunciarão os teus 

atos poderosos (Salmos 145:4)

Para que possamos entender os objetivos da 
campanha 2022, analisaremos ponto a ponto os 
elementos que a compõem:

Conectados: Além de representar que estamos 
ligados à grande missão, representa o modo de vida 
contemporâneo.
Grande Missão: Remete à ordem de Jesus de ir e 
fazer discípulos.
Divisa: Sinaliza que as próximas gerações serão 
sempre um campo missionário.

Sendo assim, podemos resumir o conceito da 
campanha na seguinte frase: nosso modo de 
vida atual deve estar conectado a Cristo refletin-
do a ordem que Ele nos deixou há muitos anos 
atrás para que assim consigamos alcançar as 
próximas gerações.

Os elementos gráficos presentes nas peças da 
campanha também apontam para o conceito, veja:

A fonte que compõe a palavra CONECTADOS é mais 
futurista, apontontando para uma geração nativa 
digital. Além disso o destaque que forma a expressão 
ON representa que a nova geração está ligada à 
mensagem e à missão do evangelho.

A fonte que compõe e inscrição À GRANDE MISSÃO 
sendo mais clássica remete às gerações anteriores.

A junção das duas fontes transmite a mensagem de 
que uma geração contará à outra a grandiosidade 
dos teus feitos; eles anunciarão os teus atos podero-
sos (Salmos 145:4)

O mapa simboliza o empenho dos batistas capixabas 
em levar o evangelho a todo o estado do Espírito 
Santo, conectando aqueles que ainda não foram 
alcançados ao amor de Cristo e suas boas novas que 
transforma vidas.

O degradê nas cores azul, branco e rosa remetam à 
bandeira do estado do Espírito Santo.

Na imagem temos alguns elementos a serem desta-
cados:
• Bíblia: sinaliza a base do discipulado entre as 
gerações. A Bíblia é a Palavra de Deus.
• Mão adulta: representa as gerações mais velhas, 
que ensinam com cuidado a palavra de Deus.
• Mão infantil: representa as novas gerações que 
estão sendo ensinadas pelas gerações anteriores.

www.batistas.es/missoes

acesse a 
página de

missões estaduais
e saiba mais
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Missões Estaduais através de suas áreas de 
atuação tem conseguido avançar pelo campo 
capixaba. Nossos missionários e missionárias 
estão subdivididos da seguinte forma:

PLANTAÇÃO DE IGREJAS
Pregação o evangelho, conversão de pessoas, 
batismo, discipulado... para onde irão essas 
pessoas se não tiver uma igreja local? Nossos 
missionários semeiam a semente da Palavra, no 
solo ou no coração das pessoas, o Espirito 
Santo age, a semente germina e vida eterna é 
gerada. Tudo começa com evangelização e 
termina em congregação. Esse é o método 
bíblico eficaz de evangelização que redunda 
em plantação de novas igrejas.

REVITALIZAÇÃO DE IGREJAS
Em geral, uma igreja nasce, cresce, enfrenta 
desafios e pode adoecer. Qualquer igreja pode 
entrar num processo de apatia e declínio. 
Igrejas a serem revitalizadas não estão crescen-
do, a membresia está deixando de frequentar 
aos cultos, as finanças não estão indo bem, não 
estão ocorrendo conversões e parece que 
nada funciona direito. O que impera é um 
contexto de desânimo e inércia espiritual. 
Igrejas que apresentam essas características 
precisam urgentemente ser revitalizadas, 
precisam ser trabalhadas para que haja revigo-
ramento e dinamismo espiritual. E é nesse 
contexto que nossos missionários atuam.

Seis áreas de atuação
conectadas à grande
missão

CAMPANHA

Como promover a campanha?

Prepare-se espiritualmente orando pela sua 
Igreja, Pastor, campanha e Missionários;

Confira todo material da campanha, mostre a 
sua equipe de promoção de Missões e anote 
as ideias e sugestões para realização da 
campanha.

Reúna com o seu pastor, ministro de educação 
cristã, ministro de música, líder de EBD, líder de 
departamento Infantil, embaixadores e 
mensageiras do Rei. Apresente as ideias e 
sugestões para que juntos possam construir 
toda a promoção para o mês da campanha. 
Definam as metas e alvo a ser alcançado.

Disponibilize em tempo hábil: música, letra, 
partitura da Músicas Oficial da Campanha e 
Música Infantil para o Ministério de música da 
Igreja.

Use as mídias sociais da igreja
- Instagram, facebook, youtube, grupo de 
watsapp e outros - para divulgação da música 
para que todos possam ouvir e aprender antes 
do culto de lançamento.

Planeje outros eventos que irão acontecer 
durante a promoção Missionária da Campanha 
tipo: Lives com missionários, Programação 
infantil especial. Entre outras.

 Utilize todos os materiais 
da campanha disponibilizado. Cole os cartazes em 
lugares estratégicos. Utilize também o material 
disponibilizado no site batistas.es/missoes 

 É tempo de agradecer a 
Deus pelo término da campanha, por ter alçando 
o alvo, pelas colheitas em todos os campos 
missionários do Estado, do Brasil e do Mundo.

 Avaliar com a equipe como foi o 
andamento da campanha, o que pode ser 
repetido, acrescentado ou acertado para a 
próxima campanha.

.Auxilie o 
tesoureiro de sua igreja para que ele envie o alvo 
arrecado, a obra avance e os recursos sejam 
empregados em prol do avanço do Reino de Deus. 

Qualquer informação entre em contato através do  
e-mail ou pelo 
whatsapp .

ANTES DA CAMPANHA
Reúna sua equipe de promoção
Missionária separando um tempo para
oração e explosão de ideias.

DURANTE A CAMPANHA
É hora de colocar em prática todo o
planejamento realizado com a equipe
de Promoção Missionária.

DURANTE A CAMPANHA
(Continuação)

APÓS A CAMPANHA

Cantem a música da 
campanha. Sugira ao ministério de louvor que 
cantem músicas com teor missionário.

 Massifique sua campanha de forma 
online. Convide missionários para lives, envie 
informações dos campos capixabas aos membros 
da igreja pelo whatsapp, utilize as redes sociais da 
igreja.

 Apresente os 
resultados de missões estaduais  com muito 
entusiasmo. 

Não deixe de ter um alvo. Esse tem sido um 
momento muito difícil para todos nós, mas pela 
graça de Deus nenhum missionário deixou de ter 
seu sustento garantido durante toda pandemia 
que estamos vivendo. Por isso, levando em conta 
a realidade da igreja, é importante o 
estabelecimento de um alvo financeiro.

RECUPERAÇÃO E PREVENÇÃO
O propósito do projeto é promover a preven-
ção ao uso de drogas a crianças e adolescentes 
disponibilizando ferramentas pedagógicas  
que preparam o indivíduo para ser multiplica-
dor das ideias de prevenção levando consigo 
também a mensagem da salvação em Cristo 
Jesus. Aos que já estão imersos no mundo das 
drogas o projeto atua na recuperação com 
tratamento para a dependência química, 
visando também os aspectos sociais e espiritu-
ais do indivíduo.

CAPELANIA
Capelania é a assistência e a execução de 
atividades religiosas em locais como hospitais, 
escolas, orfanatos, asilos, presídios, instalações 
militares e outras organizações. É comum que 
as pessoas que estão nesses locais precisem de 
uma palavra de alegria, esperança e consolo 
para continuar a viver. Por isso, o objetivo de um 
capelão é ajudar essas pessoas através de uma 
mensagem inspirativa.

IGREJA EM LIBRAS
O objetivo principal do projeto igreja em libras é 
alcançar o surdo e fazer dele discípulo de 
Jesus. No estado do ES são aproximadamente 
36 mil surdos e menos de 1% dos surdos conhe-
cem Jesus.

ETNIAS
Evangelização de povos étnicos que vivem 
dentro do nosso estado como os índios e 
quilombolas.
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CAPELANIA

temos trabalhado nas 
seguintes capelanias: 
• Universitária atuando 
dentro da UFES e apoio no 
campus Norte e Sul, 
assistindo na pandemia 
mais de 60 universitários 
estrangeiros "retidos" no 
estado devido a pandemia.
• Rodoviária trabalhando 
com caminhoneiros que 
transportam o Brasil sobre 
rodas nas BR que cortam 
nosso Estado. Média de 100 
caminhoneiros atendidos 
por mês.
• Prisional projeto Piloto em 
atuação em Cachoeiro de 
Itapemirim, 3 complexos 
prisionais. Atendendo aos 
detentos, familiares e 
funcionários.

COORDENAÇÃO ESTADUAL

ETNIAS
Pr. Adilson Rodrigues de Almeida (14)
Projeto com Índios Guaranis
Aracruz

Pr. Salvador Nogueira Gaspar (15)
Projeto Quilombolas 
Presidente Kennedy

CAPELANIA

Miss. Deise Fabiane Gil da Silva (18)
Capelania Universitária
Vitória - UFES

Miss. Joel de Souza Barbosa (17)
Rota com Cristo - Caminhoneiros
Viana

Sem. Wagner Soares Rosa (19)
Capelania Prisional 
Cachoeiro de Itapemirim

IGREJA EM LIBRAS

Miss. Iraci Alice Gurgel Rocha (13) 
Libras
Todo o Estado

Pr. Fábio Daniel
Convenção Batista
Todo o estado

IB - Igreja Batista
MB - Missão Batista

Miss. - Missionário(a)
Pr. - Pastor

Sem. - Seminarista

ABREVIATURAS
E SIGLAS

REVITALIZAÇÃO DE IGREJA

Pr. Rogerio Borghi (20)
IB Capuaba
Vila Velha

Pr. Elias Barcelos (22)
IB Goembê
Anchieta

Pr. Gilson Rosa (24)
Projeto Gama
Todo o Estado

Pr. Mário Cesar Souza Rodrigues (25)
IB no Romão
Vitória

Pr. Davi Catizano (21)
IB em Novo Brasil 
Governador Lindemberg

Pr. Leomar Remke (23)
IB Guararema
Nova Vênecia

Miss. Helida Rouxinol (28)
Projeto Viver
Linhares

Miss. Neide Gomes Silva (29)
Casa Viver
Vitória

RECUPERAÇÃO E PREVENÇÃO

Pr. Vinicius Maia (26)
Anjos na Noite
Vitória

Pr. Josias Freitas (27)
CER Mulheres
Serra

PLANTAÇÃO DE IGREJA 

Pr. Gilmey Otavio N. Meyreles  (1)
MB Bela Vista
Cariacica

Pr. Dalberto Monteiro (5)
MB Bairro de Loudes
Vitória

Pr. Izack Mariano (3)
MB Jaburuna
Vila Velha

Pr. Ezio Rodrigues Gomes (7)
MB Monte Belo 
Cachoeiro de Itapemirim

Pr. Marcos Mothé (2)
MB  em Pedra Azul
Domingos Martins

Pr. Antônio Carlos Ciriaco (6)
MB Pontal do Ipiranga
Linhares

Sem. Wemerson Dias Sabino (4) 
MB Mucurici
Mucurici

Pr. Marco Antonio da Silva (8)
MB Laranja da Terra
Laranja da Terra

Pr. Cleisson Martins (10)
MB Dores do Rio Preto
Dores do Rio Preto

Pr. Nicolas Tavares de Souza (9)
MB Zumbi  
Cachoeiro de Itapemirim

MB São Roque do Canaã  (11)
São Roque do Canaã

Sem. Higor Alves Marques  (12)
MB Arituba
São José do Calçado
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Conectando vida nova:
a prisão �ão é o fim.

"Lembrai-vos dos presos, como se estivésseis 
presos com eles, e dos maltratados, como 
sendo-o vós mesmos também no corpo." 

Hebreus 13.3

De fato, a prisão não é o fim para os internos que 
são lembrados e evangelizados. A iniciativa de 
cumprir realmente o “Ide” de Jesus, tem feito 
toda a diferença nos campos Missionários 
Capixabas, onde mesmo diante de todos os 
obstáculos ainda impostos pela pandemia.

Destacamos, o Projeto Capelania Prisional na 
cidade de Cachoeiro de Itapemirim (Sul do 
Espírito Santo), parceria da Primeira Igreja Batista 
de Cachoeiro com a Convenção Batista do 

Espírito Santo, “Deus repetidamente abriu a 
porta do Evangelho para as pessoas mais impro-
váveis”, e com menos de um ano de trabalho 
junto aos presídios masculino e feminino, esta-
mos levando “Nova Vida” através do nosso 
Missionário Wagner Rosa, juntamente com a sua 
equipe de voluntários. Chegamos à marca 
histórica de 150 (cento e cinquenta) batismos 
de internos e internas nos meses de novembro e 
dezembro de 2021, que foram discipulados e 
acompanhados através do material maturidade 
Cristã. 

A direção dos complexos do presídios feminino 
e masculino tem vibrado com a transformação 
de vidas dos internos através da ação poderosa 
de Deus naquele local.

E, pela primeira vez a SEJUS (Secretaria de 
Justiça do ES), nos permitiu a realização de 
tantos batismos em um único ano, onde o 
máximo permitido é de 30 (trinta) internos por 

ano.  A Deus toda honra e glória!

Estamos avançando para Glória de Deus, no 
acompanhamento e discipulado dos internos, 
seus familiares, agentes penitenciários e proje-
tos de ressocialização dentro dos presídios.

Em 2022, nosso projeto de capelania já tem 
programado batismos para os meses de março, 
junho, novembro e dezembro nas unidades 
masculina e feminina. 

Arrecadamos também livros de 
conteúdo cristão para bibliote-
ca das unidades do Complexo 
Penitenciário Feminino de 
Cachoeiro de Itapemir im. 
Foram 210 livros, sendo 80 
devocionais e 50 de estudos 
do Evangelho Marcos. No 
Complexo Penitenciário mas-
cu l i no  de  C achoe i ro  de 
Itapemirim  angariamos 140 
livros, 150 Revistas de estudo 
bíblico e 50 livros de estudo do 
Evangelho de Marcos.

Estamos realizando em 2022 
cursos de discipulados e no 
final do ano todos os participantes obterão um 
certificado de conclusão do curso, bem como 
os cultos que semanalmente são realizados nas 
Alas A, B , C e nas celas. 

Conectados a Deus e certos de suas orações, 
juntos podemos celebrar os frutos deste proje-
to dos Batistas capixabas.

Gratidão a Deus pela vida de denominação, PIB 
de Cachoeiro de Itapemirim, Diretoria da CBEES 
e todos os cooperadores junto ao MEVAM - 
Ministério de Evangelização e Missões.

Missionário Wagner Rosa. 
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CAPELANIA

Cantor Anderson Freire Louvando
a Deus com os internos



Conectando vida nova:
a prisão �ão é o fim.
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são lembrados e evangelizados. A iniciativa de 
cumprir realmente o “Ide” de Jesus, tem feito 
toda a diferença nos campos Missionários 
Capixabas, onde mesmo diante de todos os 
obstáculos ainda impostos pela pandemia.

Destacamos, o Projeto Capelania Prisional na 
cidade de Cachoeiro de Itapemirim (Sul do 
Espírito Santo), parceria da Primeira Igreja Batista 
de Cachoeiro com a Convenção Batista do 

Espírito Santo, “Deus repetidamente abriu a 
porta do Evangelho para as pessoas mais impro-
váveis”, e com menos de um ano de trabalho 
junto aos presídios masculino e feminino, esta-
mos levando “Nova Vida” através do nosso 
Missionário Wagner Rosa, juntamente com a sua 
equipe de voluntários. Chegamos à marca 
histórica de 150 (cento e cinquenta) batismos 
de internos e internas nos meses de novembro e 
dezembro de 2021, que foram discipulados e 
acompanhados através do material maturidade 
Cristã. 

A direção dos complexos do presídios feminino 
e masculino tem vibrado com a transformação 
de vidas dos internos através da ação poderosa 
de Deus naquele local.

E, pela primeira vez a SEJUS (Secretaria de 
Justiça do ES), nos permitiu a realização de 
tantos batismos em um único ano, onde o 
máximo permitido é de 30 (trinta) internos por 

ano.  A Deus toda honra e glória!

Estamos avançando para Glória de Deus, no 
acompanhamento e discipulado dos internos, 
seus familiares, agentes penitenciários e proje-
tos de ressocialização dentro dos presídios.

Em 2022, nosso projeto de capelania já tem 
programado batismos para os meses de março, 
junho, novembro e dezembro nas unidades 
masculina e feminina. 

Arrecadamos também livros de 
conteúdo cristão para bibliote-
ca das unidades do Complexo 
Penitenciário Feminino de 
Cachoeiro de Itapemir im. 
Foram 210 livros, sendo 80 
devocionais e 50 de estudos 
do Evangelho Marcos. No 
Complexo Penitenciário mas-
cu l i no  de  C achoe i ro  de 
Itapemirim  angariamos 140 
livros, 150 Revistas de estudo 
bíblico e 50 livros de estudo do 
Evangelho de Marcos.

Estamos realizando em 2022 
cursos de discipulados e no 
final do ano todos os participantes obterão um 
certificado de conclusão do curso, bem como 
os cultos que semanalmente são realizados nas 
Alas A, B , C e nas celas. 

Conectados a Deus e certos de suas orações, 
juntos podemos celebrar os frutos deste proje-
to dos Batistas capixabas.

Gratidão a Deus pela vida de denominação, PIB 
de Cachoeiro de Itapemirim, Diretoria da CBEES 
e todos os cooperadores junto ao MEVAM - 
Ministério de Evangelização e Missões.

Missionário Wagner Rosa. 

TES TEMUNHO MISSIONARIOT T

CAPELANIA

Cantor Anderson Freire Louvando
a Deus com os internos



Denominados pelo governo como “comunida-
des e povos tradicionais”, os quilombolas são 
parte significativa da história do nosso país.

Os Quilombolas são descendentes de africanos 
escravizados que mantêm tradições culturais, 
de subsistência e religiosidade, ao longo dos 
séculos, e embora, existentes e persistentes, 
para a grande maioria dos brasileiros, eles 
continuam a ser uma comunidade praticamente 
invisível. 

Como missionário dos Batistas Capixabas, 
estamos trabalhando entre os quilombolas, a 
cerca de 2 anos, atuando em duas comunidades 
no bairro de Boa Esperança, no município de 

Presidente Kennedy, cidade com aproximada-
mente 11.600 habitantes localizada no extremo 
sul do Espirito Santo.

Assim que chegamos no campo missionário, 
nossa primeira ação foi de identificar a difícil 
realidade existente e distante de nós na cultura 
de um povo sofrido, desconfiado e fechado 
para o evangelho. Sendo assim, nosso primeiro 
desafio foi conquistar a simpatia e confiança 
deles, buscando uma aproximação com a 
Missão Batista Boa Esperança.

Mesmo encontrando certas dificuldades, 
pouco a pouco fomos ganhando espaço atra-
vés de estratégias como pratica esportivas 
(futebol), onde tanto jovens quanto adultos se 
reúnem no pátio da igreja para que assim, 
tenhamos a oportunidade de conhecer um 
pouco a realidade de cada um. O relacionamen-
to com a comunidade foi crescendo e iniciamos 
um trabalho com visitas, que logo foi interrom-
pido com a pandemia, onde nos vimos suspen-
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Quilo�bolas: 
um desafio de conectar a

Igreja aos “invisíveis”.

ETNIAS

dendo as atividades, mesmo assim, não recua-
mos, recorremos às redes sociais realizando 
nossos cultos de forma remota. Nesse tempo 
tivemos a oportunidades de realizar aconselha-
mentos pastorais e visitas as famílias tomando os 
devidos cuidados.

Com a diminuição de casos e contaminação, 
tivemos a alegria de retornar com as nossas 
atividades, inclusive os cultos presenciais. Entre 
as atividades, realizamos um encontro com 
casais, jovens e mulheres. Em julho (2021) tive-
mos a alegria de ver as “o mover das águas 
balançarem” com a realização de batismos.

Hoje temos a alegria de ver o trabalho crescen-
do, mesmo estando ainda em um momento tão 
difícil; nossa frequência que no passado era 15 a 
17 pessoas, hoje temos uma frequência de mais 
de 50 pessoas com 8 candidatos ao batismo.

Nossa escola bíblica tem crescido e iniciamos 
também a “sexta da família”. Nesse dia a comu-
nidade comparece na igreja para um momento 
de proximidade, bate papo e descontração. Ao 
final do encontro temos um lanche comparti-
lhado. 

Dentre muitas atividades realizadas no campo 
missionário na área social, podemos destacar o 
cuidado para com os idosos e viúvas da comu-
nidade, no que diz respeito às consultas médi-
cas e internações .

Mesmo sendo consolidado a cada dia o traba-
lho missionário entre os quilombolas, ainda 
temos muitos desafios a realizar: o término da 
construção de nosso templo que precisou 
passar por uma ampla melhoria após o deste-
lhamento da igreja e da casa pastoral. 
Construção de mais uma sala para o departa-
mento infantil que se reúne em local improvisa-

do. 

Estamos investindo na formação e capacitação 
da liderança local, preparando pregadores, 
dirigentes de louvor e liderança de crianças e 
jovens.

Nosso maior desfio no campo é desenvolver 
laços familiares saudáveis em meio à uma socie-
dade oprimida e sem perspectivas maiores. 

Louvamos a Deus por Sua infinita bondade de 
Sua maravilhosa graça que tem nos alcançado 
em todo tempo! 

                                                                            
Pr. Salvador Nogueira Gaspar 

Construção do templo

Primeiro culto após a construção
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Projeto Viver: 
“conect�ndo gerações, 

mudando vidas ” 

RECUPERAÇÃO E PREVENÇÃO

É possível fazer da igrejas um lugar de acolhi-
mento, segurança e de prevenção de drogas e 
violências familiares? Sim. 

O Brasil tem hoje uma grande população acen-
tuadamente infanto/juvenil sendo um campo 
vasto para a evangelização e o discipulado das 
crianças, e o Projeto Viver- ES, surgiu no cora-
ção de Deus visando atuar no estado na pre-
venção, cuidado e discipulado de crianças e 
pré-adolescentes. Há cerca de três anos, temos 
caminhado e visto o avanço no crescimento de 
igrejas que tem adotado a implementação da 
Metodologia do VIVER. Sob a coordenação dos 
Missionários Pr. Kaio e Hélida Dantas, juntamente 
com sua equipe, temos atendido as igrejas com 

treinamento e capacitação, para o desenvolvi-
mento  do  m in i s té r io  com cr i anças  e 
Adolescentes, ou seja, as novas gerações.

O Programa Viver visa o desenvolvimento 
integral de crianças e adolescentes por meio do 
fortalecimento de vínculos sociais e familiares, 
Prevenção (drogas, bullying, depressão, suicídio 
e exploração e violência sexual) e Evangelização 
Discipuladora. 

O VIVER apresenta uma metodologia de traba-
lho que pode ser implementada em qualquer 
estrutura de uma igreja local, comunidades, 
campos missionários, escolas, e contraturno 
escolar. Nosso trabalho é realizado através de 
ações contínuas e intencionais, com objetivo de 
minimizar os fatores de risco e potencializar os 
fatores de proteção, criando ambientes segu-
ros e saudáveis para o desenvolvimento das 
crianças e adolescentes assistidos pelo 
Programa VIVER.

Atualmente o Viver está implantado em 4 igrejas 
aqui em nosso estado: Igreja Batista Monte Sinai, 
Igreja Batista Maruípe, 2� Igreja Batista em Vila 
Batista, Congregação Bela Vista (1� Igreja Batista 
em Porto Santana), além de estar atuando na 
escola, com VIVER ESCOLA em Nova Carapina II 
- Serra.

Mesmo em meio a pandemia e com todos os 
desafios, o VIVER continuou desenvolvendo 
suas atividades com as crianças e adolescentes, 
como :  D i sc ipu l ado  /  E s tudo  B íb l i co ; 
Musicalização; Aula de violão; Reforço Escola; 
Momento de Leitura; Atividade Física; Coral; 
Aventura Viver (Momento de prevenção); PGMI 
(Pequeno Grupo Multiplicador Infantil); Cultos; 
Palestras preventivas sobre: Higiene bucal; 
Drogas, Exploração e Violência sexual (Maio 
Laranja), Suicídio (Setembro amarelo), Emoções 
(depressão), etc. As crianças tiveram comemo-
ração de aniversário, Páscoa, Dia das crianças, 
Natal, e passeio.

Em 2021 até Janeiro desse ano foram realizados 
500 Estudos Bíblicos (on-line e presencial), mais 
que 40 crianças entregaram suas vidas a Jesus, 
em Dezembro/2021, tivemos a alegria de uma 
adolescente do Projeto Viver ser batizada. 

 Quando falamos de cuidado integral da criança, 
isso estende para a sua família e cuidadores, 
nesse período (2021) tivemos a oportunidade 
de demonstrar o amor de Deus em atitudes 
quando entregamos mais 1.400 cestas básicas, 
e kits de higiene pessoal e de limpeza para as 
famílias das crianças e adolescentes do VIVER, 
além de apoio e suporte as famílias que vivenci-
aram perdas devido, ao covid-19, e a enchente, 
dentre outras necessidades. Os responsáveis 
pelas crianças do Projeto Viver, receberam 
orientações e capacitação através de palestras 

e indicação ao mercado de trabalho e encami-
nhamentos médicos, sociais e psicológicos.
Nossos desafios são muitos:

• Cada igreja Batista adote a metodologia do 
Viver e realize ações de cuidado integral com 
crianças e adolescentes, nas dependências de 
sua igreja e/ou adote uma Escola de sua comu-
nidade.
• Mais Voluntários nos Projetos já implantados.
• Mais parceiros para os projetos.
• Mais adotantes (PAM).

Obrigado Batistas Capixabas pelas orações, 
ofertas, apoio e todo envolvimento na obra 
missionária. Somos seus missionários. Conte 
conosco. Estamos à disposição dos irmãos e de 
suas igrejas. Deus os abençoe.
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Guar�rema:
uma igreja conectada
na busca do renovo”. 

REVITALIZAÇÃO DE IGREJA

Quando refletimos ou falamos sobre a necessi-
dade de revitalização, pensamos naquelas 
igrejas que apresentam as seguintes caracterís-
ticas: não estão crescendo, a membresia está 
deixando de frequentar aos cultos, as finanças 
não estão indo bem, não estão ocorrendo 
conversões e parece 
que nada funciona 
direito. O que impera é 
u m  c o n t e x t o  d e 
desânimo e inércia 
espiritual. Igrejas que 
apresentam essas 
características preci-
sam urgentemente ser 
revitalizadas, precisam 

ser trabalhadas para que haja  revigoramento e 
dinamismo espiritual

A Igreja Batista em Guararema, distrito do muni-
cípio de Nova Venécia, noroeste do estado, tem 
vivido tempos especiais como igreja e também 
com a comunidade local: vivemos o tempo do 
renovo.

Através dos Batistas Capixabas e sua agência 
missionária MEVAM (Ministério de Evangelismo e 
Missões), começamos em 2019 esta parceria e 
temos experimentado o agir de Deus. Neste 

tempo t ivemos 16 
batismos, transferên-
cia de 14 novos mem-
bros e saltamos de 29 
membros ativos para 
51  membros ,  sem 
contar os que domini-
calmente congregam 
conosco. 

A igreja era composta na sua maioria por pesso-
as idosas e moradores da zona rural.  Os nossos 
maiores desafios quando chegamos na igreja, 
era fazer a Conexão entre as gerações jovens, 
adolescentes com os adultos, e preparar a igreja 
para receber os “que o Senhor iria acrescentar”.
 
Além do crescimento numérico temos visto o 
crescimento da maturidade espiritual e dos 
relacionamento mútuos uns para com os outros.
Temos feito ações para aproximação com a 
comunidade, como café da manhã para os 
profissionais da área da saúde, distribuição de 
cestas  básicas, escola discipuladora de casais e 
trabalhos de evangelização para  crianças.

Um pouco antes da pandemia estávamos com 
um PGM funcionando. Realizamos o  primeiro 
Retiro de Casais da igreja, primeiro Retiro de 
Adolescentes, Projeto do Sabadoração (culto 
jovem) que acontece uma vez por mês na praça 
da comunidade, investimento em treinamentos 
e  aperfeiçoamento do ministério de louvor.

Adquirimos com muita dificuldade durante a 
pandemia uma kombi para a igreja, que está 
viabilizando ações, evangelização e o desloca-
mento dos membros que moram na zona rural. 

Nossa oração é que continuemos avançando 
como igreja! Estamos com projetos de come-
çarmos mais 2 PGMs, abertura da escola de 
futebol “Bom de bola, bom de Escola” (projeto 
que estava em andamento antes da pandemia, 
em parceria com a escola da comunidade).

Contamos com a oração dos irmãos para conti-
nuarmos avançando.

Pr. Leomar Remke.
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Goe�bê:
uma igreja conectada em

relacionamentos e
crescimento.

REVITALIZAÇÃO DE IGREJA

Em Goembê, nesses primeiros anos o processo 
de revitalização envolveu 04 áreas: revitalização 
da integridade doutrinária, revitalização admi-
nistrativa, revitalização da comunhão e revitali-
zação do discipulado.

Durante a pandemia alguns avanços alcançados 
precisaram ser suspensos. Um exemplo disso 
foram os pequenos grupos multiplicadores que 
se dissolveram. Nos concentramos nas ativida-
des da EBD, relacionamento famil iar e 
Compaixão e Graça. 

Para a glória de Deus preparamos 04 novos 
convertidos para os batismos que foram realiza-
dos no mês de março deste ano. Também no 
mês de março, trocamos o telhado da casa 
pastoral por uma laje e trocamos amplificadores 
e caixas de som da igreja pois os que usávamos 
eram emprestados.

As frequências melhoraram, no início da cami-
nhada de revitalização cerca de 40 pessoas se 
reuniam. Chegamos, antes da pandemia em 
cerca de 80 pessoas no culto. A comunidade de 
Goembê é formada por cerca de 180 famílias.

Somos hoje 65 membros. Um dos maiores 
desafios atuais, é conectar a igreja ao discipula-
do e levar aos cristãos nominais serem sal e luz 
na cidade de Anchieta. 

Pr. Elias Barcelos Teixeira.
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uma igreja conectada
na busca do renovo”. 
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em parceria com a escola da comunidade).

Contamos com a oração dos irmãos para conti-
nuarmos avançando.

Pr. Leomar Remke.
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Dores do Rio Preto:
conectados em Cristo, 

presença que nos supre. 

PLANTAÇÃO DE IGREJA

Na cidade de Dores do Rio Preto, os Batistas 
Capixabas estão plantando uma igreja com o 
“DNA missionário”. Um dos grandes desafios na 
plantação da nossa igreja em Dores, tem sido 
sobreviver as intempéries climáticas, pandêmi-
cas e espirituais dos últimos anos. Entendemos, 
que conectados em Deus neste processo que 
envolve despertamento, encorajamento, 
evangelismo, discipulado e formação de líderes 
iremos continuar vencendo e crescendo.

Deus confiou a nós como membros do Corpo 
de Cristo estratégias importantes que vão 
colaborar e impactar nossa sociedade. O relaci-
onamento é uma estratégia que Deus tem 
trabalhado em nossas vidas, e que tem dado 

resultados satisfatórios. Diante disto, uma média 
de 4 Lares estão abrindo suas portas semanal-
mente para visitas e o compartilhar da Palavra 
de Deus. 

Atualmente estamos num processo de acom-
panhar duas famílias diretamente afetados pelo 
nosso grande problema espiritual na cidade que 
é o elevado número de suicídio, o qual tem nos 
aproximados de uma jovem de 25 anos que 
tentou o suicídio e 1 casal com muitas complica-
ções: como: álcool, drogas e há 1 mês atrás, a 
perda da filha com 5 meses de gestação.

Vivemos dias de muita instabilidade principal-
mente financeira em todo o nosso município, e 
sob a orientação da Palavra de Deus estamos 
atendemos 2 famílias com cestas básicas men-
salmente. 

Após cumprirmos os protocolos sanitários da 
covid-19, retornamos com os cultos nos lares, e 
os resultado tem sido bastante animadores, pois 

realizamos em média 4 cultos por mês, sendo 
estes em sua maioria na casa de “não crentes”, 
que tem aberto seus lares para receber a 
Palavra, através do empenho do ministério de 
evangelismo que está sendo formado e fortale-
cido aqui na Missão. Destacamos um desses 
cultos  que foi marcante para a Missão e para a 
sociedade, pois foi realizado na casa do Sr. 
Claudenir José, prefeito da cidade. 

Em dezembro de 2021 nosso culto de Natal foi 
muito especial, realizamos uma cantata com os 
membros da Missão. Um momento muito espe-
cial, pois aproveitamos os ensaios para desen-
volver a comunhão entre os irmãos participan-
tes. A mesma estratégia realizamos no culto de 
Ano Novo, quando foi preparado com muita 
dedicação um teatro, despertando em alguns 
irmãos o talento para a encenação.

Seguimos realizando Estudos Bíblicos nos lares 
com 3 pessoas, sendo que estas já se renderam 
aos pés de Cristo e estão se integrando as 
atividades da Igreja. No dia 27 de fevereiro de 
2022, iniciamos a sala de novos crentes com 8 
candidatos ao batismo. Estimamos até maio de 
2022, realizarmos esses novos batismos.

Estamos mobilizando alguns irmãos para o 
desenvolvimento de PGMs com a finalidade de 
ativar outros membros e visando também 
ganhar familiares e vizinhos dos lares envolvi-
dos.. Junto aos jovens e adolescentes da Missão 
os encontros de PGM já vem acontecendo e 
tem sido uma ferramenta valiosa no alcance de 
outros jovens e adolescentes da comunidade. 

Deus tem suprido todas as nossas necessidades 
aqui no Campo Missionário. Nossa mesa de som 
estava prestes a parar de funcionar, então 
começamos a orar e pedir para que Deus pro-
vesse o recurso para a aquisição de uma outra 

TES TEMUNHO MISSIONARIOT T mesa de som. E com a Graça de Deus recebe-
mos uma doação de duas mesas de som dos 
irmãos da IB Memorial de Cachoeiro de 
Itapemirim.

Ainda temos muitos desafios no campo e 
sonhos para a Missão Batista em Dores do Rio 
Preto. Somos muito gratos pelas parcerias que 
Deus tem levantado para que a obra não pare e 
a evangelização avance.  

Agradecemos aos Batistas Capixabas, ao 
MEVAN (Ministério de Evangelismo e Missões) e 
aos demais parceiros, por acreditarem que 
Dores do Rio Preto precisa de Jesus. 

Pr. Cleisson Martins Alves
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TES TEMUNHO MISSIONARIOT TCULTO DE ABERTURA MENSAGEM

Introdução: Querendo ou não todos estamos 
conectados de alguma forma nessa vida, a pessoas 
ou coisas. Todos estamos conectados . Existe uma 
teia que nos une e nos conecta a tudo na vida. 

Em 2020, vivemos isto na pratica, pois no auge da 
pandemia, experimentamos um dos períodos mais 
terríveis e mais fascinantes de nossas vidas.  O 
mundo nunca esteve tão conectado e acessível, não 
tivemos outra opção senão se conectar de alguma 
forma para acessar e ser acessado.

De dentro de nossas casas, usando nossos aparelhos 
de celulares, TV, Tablet e computadores, podemos 
conhecer pessoas, viajar  o mundo em tempo real, 
ass ist i r  cultos ,  faculdades e aulas onl ine. 
Trabalhamos em home office, mesmo aqueles que 
nem sabiam o que o termo significava.

Contudo, será que depois de tudo isto aprendemos 
realmente com o desafio de vivermos conectados? 
Não estar conectado neste tempo e nesta geração é 
algo praticamente impossível. Jesus em João 15:1-10 
falou claramente sobre a possibilidade e necessida-
de do desafio e vivermos vidas conectadas.

Como vencer o desafio de
vivermos conectados?

1° Precisamos de raízes fortes nos nossos 
relacionamentos. 

Jesus, nosso exemplo maior de relacionamento com 
os homens, em tudo demostrou no seu ministério e 
vida aqui na Terra, a grande necessidade de estar-
mos sempre envolvido em uma rede de relaciona-
mentos, assim como ele sempre se conectou com o 
Pai, com o Espírito Santo, e com as pessoas à sua 
volta, seja pela multidão (atacado) ou individual-
mente. 
v. 4 “Permanecei em mim, e eu permanecerei em 
vós; como a vara de si mesma não pode dar fruto, se 
não permanecer na videira, assim também vós, se 
não permanecerdes em mim.”

Do que ele está falando senão de conexão, de raízes 
fortes e saudáveis no relacionamento com ele e com 
a vontade do Pai.
v. 6 “Quem não permanece em mim é lançado fora”

O desafio de
vivermos Conectados
Texto: João 15:1-10

Quando não há conexão no nosso relacionamento 
com o Pai, tudo perde o sentido e ficamos desco-
nectados e isolados pois a conexão demostra que 
há uma habitação ou permanência de uma expe-
riência inexplicável com Deus. 

2° Precisamos crer que a conexão 
é crescente e recíproca.  

v. 5 “Eu sou a videira; vós sois as varas. Quem perma-
nece em mim e eu nele, esse dá muito fruto; porque 
sem mim nada podeis fazer.”
 “Quem permanece em mim e eu nele”, esse é o 
grande diferencial na conexão e permanência. 
Enquanto eu estiver e permanece em Cristo, Ele 
habitará em mim e serei participante da sua natureza 
divina. Uma vez que estamos em Cristo, nossos 
pensamentos, nossa vida e caráter se identifica 
tanto com a vontade divina quanto pela harmonia 
com a sua missão. 

2 Coríntios 5:17 “Pelo que se alguém está em Cristo, 
nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis 
que tudo se fez novo.”

Em João 14:8, Felipe, o discípulo faz um pedido 
estranho a Jesus: “Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-
nos o Pai, o que nos basta.” A resposta de Jesus foi 
enfática: v:9 “Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo 
convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? 
Quem me vê a mim vê o Pai; e como dizes tu: Mostra-
nos o Pai?”
Tem muita gente achando que esta conectado à 
Deus e ainda não entendeu o que isto realmente 
significa, pois não houve mudança de vida e frutos 
não são produzidos.

3° Precisamos que conexão sem fruto é ilusão

v.2 “Toda vara em mim que não dá fruto, ele a corta; e 
toda vara que dá fruto, ele a limpa, para que dê mais 
fruto.”

O objetivo da conexão à Deus é a produção de 
frutos na nossa vida e resultados na vida dos que 
estão perdidos ao nosso redor.

“O agricultor é honrado quando suas plantas frutifi-
cam. Da mesma forma Deus é honrado quando Sua 
imagem é refletida em nós e isto gera frutos. Sem 
frutos a nossa conexão a Deus é mentira ou ilusória.
Jesus em Mateus 7:20 disse: “Portanto, pelos seus 
frutos os conhecereis.”

Conectados à Grande missão com o desafio de 
sermos e fazermos a diferença onde estamos 
plantados. 

Pr Fabio Daniel Ribeiro
Coordenador do Mevam

CAMPANHA DE MISSÕES ESTADUAIS 2022:
TEMA: CONCTADOS À GRANDE MISSÃO

Prelúdio................................................................................................................................................................................................................Instrumental

CLIPE DA MÚSICA OFICIAL – Conectados à Grande Missão- (Pr. Davi Teodoro)

... Minha vida conectada à Grande missão 

“Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem 
em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito.”  João 15:7

Louvor................................................................................................................................................................................................Ministério de Louvor
(sugestões de músicas: Vida na vida- Pr. Davi Teodoro; Primeira Essência – Anderson Freire; Ajuntamento – 
Jorge Camargo)

Momento de Intercessão por Missões Estaduais

... Minha Igreja Conectada à Grande missão 

“Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós; como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não 
permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira; vós sois as 

varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto; porque sem mim nada podeis fazer.
Quem não permanece em mim é lançado fora, como a vara, e seca; tais varas são recolhidas, lançadas 

no fogo e queimadas.” João 15:4-6 

CAMPANHA DE MISSÕES ESTADUAIS 2022

Tema: Conectados à Grande Missão
Divisa: “Uma geração contará à outra a grandiosidade dos teus feitos; eles anunciarão os teus atos podero-
sos.” Salmos 145:4

Música oficial – “Conectados à Grande Missão”- Pr. Davi Teodoro 

(Compartilhe um vídeo ou testemunho missionário da revista do promotor)

... Conectados na cooperação para frutificar. 

Momento de dedicação de bens e vidas

Mensagem musical “Vou levar tua luz” (Pr. Davi Teodoro).............................................................................Coro Infanto-juvenil

... Tempo de Conectar-se a Palavra de Deus 

Reflexão 

Hino 478 HCC..................................................................................................................................................“Tua Voz Escuto a Convocar-me”

Oração

Poslúdio
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Em João 14:8, Felipe, o discípulo faz um pedido 
estranho a Jesus: “Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-
nos o Pai, o que nos basta.” A resposta de Jesus foi 
enfática: v:9 “Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo 
convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? 
Quem me vê a mim vê o Pai; e como dizes tu: Mostra-
nos o Pai?”
Tem muita gente achando que esta conectado à 
Deus e ainda não entendeu o que isto realmente 
significa, pois não houve mudança de vida e frutos 
não são produzidos.

3° Precisamos que conexão sem fruto é ilusão
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Conectados à Grande missão com o desafio de 
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plantados. 

Pr Fabio Daniel Ribeiro
Coordenador do Mevam

CAMPANHA DE MISSÕES ESTADUAIS 2022:
TEMA: CONCTADOS À GRANDE MISSÃO

Prelúdio................................................................................................................................................................................................................Instrumental

CLIPE DA MÚSICA OFICIAL – Conectados à Grande Missão- (Pr. Davi Teodoro)

... Minha vida conectada à Grande missão 

“Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem 
em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito.”  João 15:7

Louvor................................................................................................................................................................................................Ministério de Louvor
(sugestões de músicas: Vida na vida- Pr. Davi Teodoro; Primeira Essência – Anderson Freire; Ajuntamento – 
Jorge Camargo)

Momento de Intercessão por Missões Estaduais
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“Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós; como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não 
permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira; vós sois as 

varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto; porque sem mim nada podeis fazer.
Quem não permanece em mim é lançado fora, como a vara, e seca; tais varas são recolhidas, lançadas 

no fogo e queimadas.” João 15:4-6 

CAMPANHA DE MISSÕES ESTADUAIS 2022

Tema: Conectados à Grande Missão
Divisa: “Uma geração contará à outra a grandiosidade dos teus feitos; eles anunciarão os teus atos podero-
sos.” Salmos 145:4

Música oficial – “Conectados à Grande Missão”- Pr. Davi Teodoro 

(Compartilhe um vídeo ou testemunho missionário da revista do promotor)

... Conectados na cooperação para frutificar. 

Momento de dedicação de bens e vidas

Mensagem musical “Vou levar tua luz” (Pr. Davi Teodoro).............................................................................Coro Infanto-juvenil

... Tempo de Conectar-se a Palavra de Deus 

Reflexão 

Hino 478 HCC..................................................................................................................................................“Tua Voz Escuto a Convocar-me”

Oração

Poslúdio



CONECTADOS
à grande missão

Uma geração contará à outra
a grandiosidade dos teus feitos;

eles anunciarão os teus
atos poderosos. 

Salmos 145:4

c a d e r n o i n f a n t i l
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Vivemos uma era tecnológica, nossas 
crianças estão a cada dia mais imersas no 
mundo digital, e esse é um caminho sem 
volta. Mas não podemos esquecer que 
somos seres afetivos, precisamos de rela-
cionamentos, de amor, de conexões. 
Precisamos conhecer de onde viemos 
para visualizar onde queremos chegar.

A campanha de Missões Estaduais é uma 
oportunidade para que nós, líderes de 
crianças possamos leva-las a desenvolver 
uma conexão com Deus atra-
vés da história desse relacio-
namento.
História que começa com 
seu cuidado para conosco 
na criação do mundo, pas-
sando pelo milagre de Ana e 
sua dedicação do f i lho 
Samuel à obra, que nos mara-
vilha pela compaixão e des-
prendimento demonstrados 
pelo menino que doou seu 
alimento, até chegarmos ao 
clímax... ao plano perfeito... a 
entrega do seu único filho para 
morrer por nós na cruz, pagando o 
preço e nos conectando novamen-
te ao Deus criador.

CONECTADOS
à grande missão

COMO LEVAR
AS CRIANcAS A SE
CONECTAREM
MAIS COM DEUS?
1. Dando-lhes atenção
Ouvindo atentamente, olhando nos olhos, 
dando a elas o direito de falar de suas vidas. 
Assim como Deus no jardim do Éden, tinha um 
relacionamento face a face com Adão e Eva, nós 
devemos também cultivar esses laços.

2. Sendo exemplo
Nossas ações falam mais que nossas palavras. 
Provérbios 22:6 nos orienta a ensinar o caminho 
em que as crianças devem andar. Como ensi-
nar? Andando com elas, para que vejam em nós 
servos que oram, louvam, adoram e buscam a 
Deus incessantemente. Devemos inspira-las a 
buscarem Jesus em todos os momentos.

3. Apresentando um Deus vivo
Sobrenatural, capaz de criar o mundo com sua 
palavra, de realizar milagres, alimentar uma 
multidão com apenas um pequeno lanche, e 
que nos amou e nos ama tanto que deu seu 
Filho por nós.

4. Alimentando sua fé
Em João 14:12, Jesus disse que se crêssemos 
faríamos obras ainda maiores do as que Ele 
realizou. Imagine a fé de uma criança multiplica-
da em toda a sua geração!! É nossa responsabili-
dade leva-las a experimentar essa conexão 
especial com o amor de Deus.

“Chegai-vos para Deus, e ele se chegará para 
vós” Tiago 4:8a
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CONECTADOS na historia
pela criacao

Conectados na Historia
pela dedicacao a Deus

Conectados na Historia
pela compaixao

Conectados na Historia
pela evangelizacao

primeiro domingo Segundo domingo terceiro domingo quarto domingo

Samuel nasceu do desejo de sua mãe Ana, ela 
orou a Deus e ele respondeu. Em agradecimen-
to ela dedicou a vida de Samuel para o serviço 
do Senhor.
Ainda bem cedo ele foi morar no tabernáculo 
(igreja) com o sacerdote Eli, ele aprendeu a 
servir e agradar a Deus através do seu trabalho.
Depois de ouvir a voz do Senhor e aceitar o 
chamado ele continuou crescendo e trabalhan-
do para Deus. Quando ficou adulto foi consa-
grado profeta, que é alguém escolhido para 
auxiliar as outras pessoas no seu relacionamento 
com Deus.
Através do serviço nos conectamos com Deus, 
pois Ele se agrada de nós quando o fazemos 
com alegria.

A bíblia nos ensina através dessa história que 
uma criança pode ensinar os outros. 
Imagine alguém pobre, solitário, nervoso, egoís-
ta, frágil.... Como podemos ajudar essas pesso-
as?
As pessoas seguiam Jesus porque queriam 
aprender seus ensinamentos, queriam sua 
presença, precisavam de seus milagres.
Naquele dia uma multidão enorme seguia Jesus 
desde cedo. Os discípulos estavam preocupa-
dos sem saber como alimentar tantas pessoas.
A solução veio através de um menino que 
também deveria estar com fome, mas ofereceu 
seu lanche com amor e desprendimento, e com 
5 pães e 2 peixes Jesus alimentou e a ainda 
sobraram alimentos para as pessoas.
Nós podemos ajudar os outros mesmo quando 
não temos muito para oferecer.
Quando doamos nossos bens, abençoamos 
aqueles que precisam e nos conectamos a 
Deus, pois Ele doou o que tinha de mais precio-
so, seu filho Jesus para nos salvar do pecado e 
da morte.

Jesus nos ensinou através da sua palavra que 
não podemos estar conectados a Ele e desliga-
dos do mundo ao redor. Precisamos levar a 
mensagem da salvação a quem ainda não a 
conhece.
Quando nos conectamos com Deus e seu amor 
tão grande, ele brilha tanto que não dá para 
esconder.
Nós louvamos, adoramos, compartilhamos e 
assim refletimos Jesus.
Espalhem o amor, a dedicação ao serviço, a 
compaixão. Espalhe o amor de Deus por nós.
Jesus ensinou que as crianças devem ser vistas 
e devem servir de exemplo para todos.

Que incrível!! A bíblia nos conta que Deus criou o 
mundo inteiro em seis dias. Com amor, imagina-
ção e capricho. Cores variadas, alimentos sabo-
rosos, sons para escutarmos...
Nós podemos fazer uma planta crescer, animais 
para correr, ou crianças para brincar? Não, não 
podemos, somente Deus pode criar a partir do 
nada.
Aprendemos que Ele criou o mundo todo e viu 
que era bom, e a bíblia nos ensina que Deus 
criou outra coisa maravilhosa:
“Nós o amamos a ele porque ele nos amou 
primeiro”(1João4:19)
Deus criou o amor!! O amor pela criação, pela 
natureza e pela família.
Vamos orar e agradecer por todas as maravilho-
sas criações de Deus, e por Ele ser o único que 
tem esse 

Procure na internet, ou em revistas
antigas figuras que ilustrem a criação do
mundo.

Procure ilustrações de Samuel, Eli e o
templo, leve também objetos que as
crianças possam usar para limpar a sala:
panos, escovas, vassouras, álcool em gel,
toalhas de papel. Use para demonstrar
como elas podem ajudar na igreja

Procure figuras de menino, pães e peixes Livro sem palavras para ilustrar a história.

Gênesis 1: 1-31 e 2:1-4.

Samuel 1 a 3

 João 6:8-13  Mateus 18:1-5 / Mateus 5:13-14

HISTÓRIA
A criação do mundo – A primeira família

HISTÓRIA
Samuel 

HISTÓRIA
multiplicação dos pães e peixes

HISTÓRIA
Plano de Salvação

Atividade: Leve revistas velhas, e deixe
que as crianças recortem e colem o que
mais gostam no mundo que Deus criou.

Atividade: Distribua papel, lápis e giz de
cera e peça que as crianças façam um
desenho representando algo que elas
possam fazer para ajudar na Casa de Deus,
a igreja. Fale das coisas que agradam a
Deus, como por exemplo: ofertar, orar,
cantar, ajudar a tia a guardar os lápis, etc.

Atividade: Leve pratos de papel e deixe
que as crianças desenhem os pães e
peixes, ou leve as figuras e deixe que
pintem e depois colem sobre os pratos.

confeccionar um objeto que tenha as
cores do livro sem palavras: pulseira,
marcador de bíblia, dedoches...

´ ´ ´ ´

´ ´ ´

música infantil

Posso ser um grande missionário
te anunciar por onde eu for
Se eu fico desconectado 

Não ouvirei a voz do meu senhor

Mas estou ligado na palavra
E conectado ao seu amor

eu irei levar pra todo mundo
a luz que brilha em meu interior

Vou levar tua luz 
tua voz me conduz
conectado na missão
com amor no coração

vou falar pra todo mundo de Jesus

Vou levar tua luz

Letra e música: Davi Theodoro 
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Eu quero participar do que Deus está fazendo no meu Estado
através de Missões Estaduais: 

(É possivél assinalar mais de uma opção)

INTERCESSOR VOLUNTÁRIO EM PROJETO MISSIONÁRIO PROMOTOR DE MISSÕES MISSIONÁRIO

DESEJO SUSTENTAR UM MISSIONÁRIO NA ÁREA DE: PLANTAÇÃO DE IGREJA

REVITALIZAÇÃO DE IGREJA

PROJETO COM ETNIAS

COMBATE ÀS DROGAS

CAPELANIA

MOBILIZAÇÃO

SEMINARISTA

MISSIONÁRIO ESPECÍFICO:

PROJETO EM LIBRAS

VALOR DA OFERTA: R$ 20,00 R$ 35,00 R$ 50,00 R$ 75,00 OUTRO VALOR R$
VALOR ACIMA DE 20,00

FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO BANCÁRIO DEPÓSITO IDENTIFICADO BANCO:

AGÊNCIA: CONTA:

|

NOME:_________________________________________________________________________________________________________

ENDEREÇO:_______________________________________________________________________________________Nº____________

COMPLEMENTO:______________________________________________BAIRRO:____________________________________________

CIDADE:________________________________________________________E STADO:_________CEP:_____________________________

CONTATO: (       )_____________________________________________ / (        )___________________________________________

IGREJA:_________________________________________________________________________________________________________

E-MAIL_________________________________________________________________________________________________________

DATA DE NASC.:__________/___________/___________ SEXO: M (      ) F (      )  - CPF:__________________________________________ 

LOCAL, DATA E ASSINATURA

MELHOR DIA DE VENCIMENTO:

05 10 15 20 25

SANTANDER

0930 13.001.757-8

Tire Cópias

Saiba como enviar a oferta
da sua igreja para missões estaduais

Através do boleto
que foi enviado
junto  com o material
da campanha

Caso tenha acontecido
algo com o boleto

Através do site
www.batistas.es

Não conseguiu acessar o site

(fixo e whatsapp)

Entre em contato
pelo número
27 3038-2811

Passo a passo
1. Entre no site www. pelo seu navegador ou acesse pelobatistas.es 
qrcode abaixo.
2. Acesso pelo navegador: desça até a sessão facilidades e clique
no botão BOLETOS / Acesso pelo QR: Pule para o próximo passo.
3. No campo Favorecimento do Boleto selecione a opção 
MISSÕES ESTADUAIS 

4. Preencha com os dados da sua igreja
5. Coloque o valor da oferta

6. Clique em GERAR BOLETO
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27 3038-2811

Passo a passo
1. Entre no site www. pelo seu navegador ou acesse pelobatistas.es 
qrcode abaixo.
2. Acesso pelo navegador: desça até a sessão facilidades e clique
no botão BOLETOS / Acesso pelo QR: Pule para o próximo passo.
3. No campo Favorecimento do Boleto selecione a opção 
MISSÕES ESTADUAIS 

4. Preencha com os dados da sua igreja
5. Coloque o valor da oferta

6. Clique em GERAR BOLETO




