
 VIVA UMA EXPERIÊNCIA INESQUECÍVEL 
NO CAMPO POTIGUAR

P R O G R A M A  M I S S I O N Á R I O  R A D I C A L

– Ser crente em Jesus Cristo;

– Ser maior de 18 anos;

– Submeter-se ao processo de seleção do curso;

– Ter, no mínimo, o ensino médio completo;

– Ser membro atuante de uma Igreja Batista filiada à CBB;

– Ter disposição para levar uma vida simples;

– Gozar de boa saúde física, emocional e espiritual;

– Demonstrar paixão pela evangelização e pelas almas perdidas;

– Ter indicação e apoio de sua Igreja e de líderes Batistas;

– Mobilizar intercessores para apoiá-lo durante o Projeto;

– Levantar o seu sustento pelo PAM Brasil.

PRÉ-REQUISITOS

 

Para mais informações entre em contato com nossa central de relacionamento: 
(84) 3222-5501 
(84) 9839 -0044

A CAPACITAÇÃO, COMO SERÁ?
O programa de Missionários Radicais terá duração de 12 meses. Sendo, 2 meses de

capacitação teórica (remoto) e 10 meses de capacitação prática no campo.

OBJETIVO DO PROJETO?
O objetivo principal será a revitalização de frentes missionárias, assim como também

plantação de novas igrejas no Rio Grande do Norte.

COMO SERÁ A DISTRIBUIÇÃO DOS RADICAIS NO CAMPO?
Serão formados trios de homens ou mulheres solteiros (as) para cada base. Além disso,

entendemos que na condição de um casal, estes, serão responsáveis por uma base.

OS MISSIONÁRIOS RADICAIS RECEBERÃO ALGUM SUPORTE?
Cada base missionária estará submetida aos cuidados dos missionários que já estão no

campo. Serão acompanhados e mentoreados pelas famílias missionárias que estarão

na cidade mais próxima.

COMO SERÁ O SUSTENTO FINANCEIRO?
O missionário Radical será responsável por levantar seu sustento integral por meio de

parceiros do PAM (Programa de Adoção Missionária). O alvo a ser alcançado para cada

Radical é de R$ 900,00 por mês. Esse valor pode ser levantado de diversas formas, na

promoção missionária entre familiares, igrejas e redes de apoio. 

PODERÃO RECEBER VISITAS OU APOIO MISSIONÁRIO EXTERNO?
Sim, contanto que seja previamente agendado com o missionário mentor para evitar

conflitos de agenda.    

OBJETIVO PARA O MISSIONÁRIO RADICAL? 
Ser capacitado para a obra missionária no campo como também na vida. Se

desenvolver academicamente ou profissionalmente e ser relevante no serviço da igreja

local.


