DIRETRIZES PARA
OS PROMOTORES

DIRETRIZES PARA OS
PROMOTORES DE MISSÕES DAS IGREJAS
#1

Participar da capacitação para promotores de missões
promovida pela sua CBE.

#2

Promover a campanha de missões estaduais no mês de abril
e desafiar cada membro a contribuir com a obra missionária
por meio de orações, ofertas e serviços.
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#3

Promover cultos, conferências, vigílias, treinamentos e outros
eventos missionários. Algumas igrejas batistas nacionais
levantam ofertas missionárias em dois momentos específicos do ano: 2º domingo de abril para missões nacionais e 2º
domingo de setembro para missões mundiais. Entretanto,
outras igrejas rateiam o alvo financeiro durante todo ano e
desafiam seus membros a contribuírem mensalmente para
missões. Considere o que for mais viável em seu contexto
local, mas, independente de sua escolha quanto ao levantamento de ofertas, as ações que visam a conscientização
missionária devem perdurar o ano todo.

#4

Incentivar sua igreja a adotar um campo prioritário para plantação de igrejas de acordo com as diretrizes nacionais.

#5

Buscar convênio com a secretaria de missões da CBE e/ou
parceria com outras igrejas filiadas à CBN para o financiamento do trabalho. Mesmo que sua igreja possua recursos
suficientes para financiar o projeto de plantação de uma
nova igreja, é muito honroso dar oportunidade para que
outras igrejas sejam parceiras.

#6

Buscar, junto à CBN, orientações acerca de estratégias que
facilitem o trabalho de plantio de igrejas.

#7

Acompanhar a execução dos projetos de plantio de igrejas e
compartilhar os relatórios sobre o andamento do trabalho.
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#8

Participar dos treinamentos promovidos pela CBN, em nível
nacional e estadual, para plantadores de igreja, evangelismo
integral, discipulado, coordenação de viagens missionárias
de curto prazo e implantação de pequenos grupos, dentre
outros.

#9

Reproduzir, em sua igreja, os treinamentos necessários para
capacitação e engajamento da membresia com a obra
missionária.

#10

Desenvolver um plano anual de atividades que viabilize a
atuação da igreja e seus departamentos em missões urbanas.
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