
CAMPANHA DE MISSÕES 2010 

 

MISSÕES ESTADUAIS 

Jesus disse: lance a rede 

MISSÕES NACIONAIS 

Por um Brasil verdadeiramente feliz 

MISSÕES MUNDIAIS 

Por Cristo vou até os confins da Terra 

 

CRONOGRAMA 

 

19/09 – ABERTURA E REUNIÃO COM OS PROFESSORES DE EBD E COM OS 
PRESIDENTES DE TODAS AS ORGANIZAÇÕES 

26/09 – INFORME MISSÕES ESTADUAIS 

03/10 – REGIÃO NORTE DO BRASIL (RUBEM), CENTRO-OESTE (SIMEÃO), 
SUDESTE (JUDÁ) 

10/10 – SUL (ZEBULOM), NORDESTE (MINISTÉRIO INFANTIL) 

17/10 – CUBA (DÃ), HAITI (ASER), EQUADOR (NAFTALI) 

24/10 – PERÚ (GADE), URUGUAI (ISSACAR), CANADÁ (MANASSÉS) 

31/10 – EUA (EFRAIM), JAMAICA (BENJAMIM), GUATEMALA (JOSÉ) 
 E ENTREGA DA ATIVIDADE 02 AO GRUPO PROMOTOR DE MISSÕES 

05/11 – VIGÍLA MISSIONÁRIA  OU  06/11 – FEIRA DE MISSÕES 
 E ATIVIDADE 03 

14/11 – ENTREGA DAS QUANTIAS OBTIDAS 

28/11 – CULTO DE ENCERRAMENTO 

 

DIVISA GERAL: 

E eu faço isso por causa do 
evangelho, para ser também 
participante dele. (1Co 9:23) 

 



ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS PELOS GRUPOS 

 

ATIVIDADE 01 

Um representante de cada grupo passará à igreja o nome do país/região 
designado para seu grupo, o nome de um missionário que esteja nesse local, 
quais as realizações dele no campo e porque ele foi escolhido pelo grupo. 

DATA DE APRESENTAÇÃO: Olhar cronograma 

ATIVIDADE 02 

Realização de uma atividade evangelística, a escolha de cada grupo, na qual 
deve haver fotos da ação. 

DATA LIMITE PARA ENTREGA DAS FOTOS: 31/10/10 

ATIVIDADE 03 

Ter conhecimento do país/região designado (do povo e como é o país), dos 
missionários, das necessidades do campo, realizações do missionário, adotar em 
oração o local assim como os missionários, confeccionar a bandeira local (o 
material fica a escolha do grupo, seja criativo!), escolher um representante que 
se vista com a roupa típica, preparar comidas típicas, escrever um carta para um 
dos missionários e adicionar uma foto do grupo, escrever uma carta para a 
missionária Josane dos Santos e adicionar uma foto do grupo. 

DATA DE APRESENTAÇÃO: 05/11 (em caso de vigília) ou 06/11 (em caso de 
feira). 


