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Palavra Introdutória
Olá promotor! Seja muito bem vindo a mais uma
campanha. Pela graça de Deus chegamos nesse tempo
tão especial.
Espero que possamos vivê - lo com a alegria vinda de
Deus pois é ela que nos fortalece. Contamos com você.
Aliás, todo o desempenho da campanha só se otimiza
com o seu envolvimento e parceria.
A Bíblia nos dá a convicção de que há um chamamento
de Deus para a sua igreja E isso, em linhas gerais é
vocação.
Christopher J. H. Wright também disse: Não é que Deus
tenha uma missão para a sua igreja, e sim que ele tem
uma igreja para a sua missão.
Então começa comigo e com você. Há um propósito de
Deus no Rio Grande do Norte.
participar.

Quando

e ele nos convida a

atendemos

ao

seu

chamado,

emprestamos sentido e um propósito para nossa vida,
que não pode ser experimentado em nenhum outro
lugar.
Quando dizemos sim, estamos abrindo portas para
nossa completa identidade.
Os noticiários e as circunstâncias atuais não nos deixam
dúvidas de que temos muitos desafios no RN. A Igreja
deve

seguir

sinalizando

o

Reino,

não

só

com

demonstração de números, mas com muita oração,
transformação de caráter e contribuição (recursos
humanos e financeiros). Nosso principal objetivo neste
ano é trabalhar para alcançar 10 novas cidades além de
revitalizar campos que seguem sem a presença de
vocacionados.

Portanto,

junte-se

promotor.

Você

parceiro

de

a

é

nós
nosso

sempre

sensibilização

da

na
sua

comunidade local.
Ore,

divulgue,

incentive

e

encoraje. Tenha certeza: Deus
te chamou pra isso!

Fraternalmente,

Gabriela Silva
Missionária
Mobilizadora
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ÊNFASE DA CAMPANHA

VOCAÇÃO
Euproclamo
o Salvador

Originalmente do latim, o termo
nos remete a uma voz ou um
chamamento. Um chamamento que
nos conduz a um propósito de
vida, sentido e direção. Pensando
na origem da palavra, então
podemos concluir que vocação
está para além de uma aptidão
natural ou talento.
Ora se é um chamamento, significa
dizer que existe alguém que nos
chama e isto implica da nossa
parte uma resposta e
consequentemente uma decisão.
Sim, Deus nos chamou e continua
nos chamando para vivermos para
a sua glória.
Qual será a sua resposta? De
que forma irás corresponder?
NOMADIC
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ÊNFASE DA CAMPANHA

GRAÇA
Euproclamo
o Salvador

Sim, certamente só fomos chamados
por causa da maravilhosa graça de
Deus. Quanta honra! Pela graça de
Deus nos movemos e existimos,
sem mérito algum.
Por isso nosso desejo é que nesse
tempo haja profundas reflexões
sobre o que temos feito com a vida
que Deus nos deu. Se vamos
caminhar em "círculos" ou se vamos
nos engajar em obediência ao
projeto de Deus de redenção no
nosso estado, no Brasil e no mundo.
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Vida na Vida
Pr. Davi Teodoro
Transcrição: Júlio Paz

MISSÔES ESTADUAIS 20201

|05

PROGRAMA MISSIONÁRIO

VIVA UMA EXPERIÊNCIA INESQUECÍVEL
NO CAMPO POTIGUAR
01 O QUE É?

02 QUANDO?

Os Radicais é um novo
programa da Convenção
de formação e envio de
novos missionários

Terá início sua
capacitação teórica
em Outubro de
2021.

03 COMO ?

DURAÇÃO

Um recrutamento e
seleção de candidatos,
seguido de um
treinamento e envio
aos campos

Um ano. Sendo dois
meses de capacitação
e 10 meses de prática
no campo.

O objetivo principal será a
revitalização
de
frentes
missionárias assim como
também
plantar
novas
igrejas no Rio Grande do
Norte.
Temos o desejo de alcançar
10 novas cidades do RN em
2022.
As
inscrições
serão
realizadas pelo site :
euproclamo.com/radicais

Para mais informações entre em contato com
nossa central de relacionamento:
(84) 3222-5501
(84) 9 9839 -0044
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JUVENTUDE E VOCAÇÃO: UMA JORNADA
ABERTA PARA DEUS
Ser jovem e cristão hoje é um dos
maiores desafios. A sua frente: um mar
de informações, conceitos e opiniões
sobre como viver, além de uma
sociedade midiática refém de símbolos
superficiais,
injusta
e
de
um
consumismo recrudescente. Dentro
dele: transformações intensas que
podem mexer com seus desejos,
escolhas e convicções.
Por outro lado, nunca o mundo
ofereceu tantos recursos para que o
jovem tome suas próprias decisões. Há
abundância de opções, há um horizonte
largo para relacionamentos e trocas.
Como ouvir a voz de Deus em meio a
tudo isso? Como discernir o rumo do
Senhor diante de tantas encruzilhadas?
Antes de tudo, esta busca é uma
experiência espiritual. Não há como
enxergar a Deus sem que ele se revele. E
ele se revelou e se revela em Jesus
Cristo. O Espírito Santo – por meio de
Sua Palavra e da experiência de fé - nos
guia até Jesus Cristo. É um caminho
surpreendente e inesquecível. É como
andar num matagal e, então, ver terra
limpa e uma trilha a seguir. A partir
disso, os rumos subsequentes serão
moldados pela relação com o Deus
Trino,

numa misteriosa parceria com nós
mesmos.
Mas a jornada não termina aí. Há muita
coisa pela frente: responsabilidades,
tomadas
de
decisão,
renúncias,
surpresas, alegrias, amadurecimento.
Como então continuar esta caminhada?
É preciso olhar para a direção certa.

Quem nos dá o direcionamento certo é
o Espírito Santo.
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Então cabe a nos nessa jornada caminhar com fé, mas também com paciência.
Porque com Deus na maioria das vezes é um passo de cada vez...Não temos
todas as orientações logo de inicio. Procure se aproximar de pessoas que
possam te ajudar nessa caminhada. Peça a Deus que te apresente tais pessoas.
Se vivermos vidas pequenas, teremos um horizonte pequeno de futilidades e
falsas conquistas. Se vivermos vidas abertas para a vontade de Deus, nossa
existência será muito mais do que outros querem nos convencer que seja.
Brilharemos como os astros no mundo de trevas refletindo a gloria de Deus aqui
Aqui, agora, lá e sempre. ( Filipenses 2.12-16)

Boa jornada!
Adaptado de Ultimato On line:

https://www.ultimato.com.br/conte
udo/juventude-e-vocacao-umajornada-aberta-para-deuso
Acesso em Maio/2021
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NOVOS MISSIONÁRIOS
NO CAMPO POTIGUAR
Neste ano, mesmo diante de tantos
desafios, nada pôde impedir o agir do
Senhor da seara. Ele mesmo nos disse
que a seara é grande e poucos são os
ceifeiros. Mas nesse tempo nosso coração
se alegra porque Deus nos apresentou
mais uma família que com prontidão
disse

sim

para

assumir

um

campo

potiguar.
Estamos nos referindo ao casal Júnior e
Ana Oliveira. São casados há 17 anos e
tem uma filha que se chama Anna
Carolline. São membros da Igreja Batista
em Icapuí. E farão parte do nosso quadro

de missionários.
Conversamos com o casal que contarão
abaixo um pouco sobre eles e sobre a
visão

que

mantem

a

respeito

de

vocação.
Qual o sentimento que passa no
coração de vocês nesse momento em
que estão atendendo ao chamado de
Deus como missionários em tempo
integral no campo potiguar?

Na verdade não é a primeira vez que
estamos
assumindo
um
campo
missionário.
Nós
já
tivemos
a
oportunidade de servir no estado da
Paraíba, e em Pedro Avelino, interior
do nosso estado. Para nós é um
privilégio.

"Somos
propagadores
da graça"
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Servir é sempre um privilégio apesar
dos desafios e incertezas humanas,
nós sentimos que o chamado de Deus
abre portas, capacita e coloca pessoas
especificas na nossa vida tornando
tudo possível.
Nós

estamos

muito

felizes

e

esperando a confirmação de Deus
para qual campo ele nos direcionar.
Baseado na experiência que vocês
tem o que vocês entendem por
vocação?

Como vocês entenderam que Deus
estava vocacionando vocês como
família para servir integralmente em
missões e ministério pastoral?

Já
éramos
casados,
e
partiu
primeiramente do reconhecimento da
nossa liderança e igreja. Recebemos o
convite e depois oramos a respeito e
em seguida entendemos que essa era a
vontade de Deus para nós. No início
ficamos
muito
preocupados,
principalmente por conta da nossa
filha. Mas o Senhor sempre cuidou de
tudo.

É um tema muito relevante. É algo
que se tem, mas que não é seu foi
Deus que concedeu. E o desejo de
servir vem da ação do Espírito Santo
em sua vida, quando se entende que
os
dons e talentos concedidos
podem e devem ser usados na obra
de Deus, para glorificar a Deus.
Quando entendemos o que é ser
vocacionado,
entendemos
que
estamos aqui para servir. Deus e ao
nosso próximo. E entendendo esse
chamado, somos então propagadores
da graça. Porque a graça de Deus nos
alcança, nós compartilhamos com a
as pessoas.
Vocação e graça andam juntas na vida
daquele que entende que Ele é um
agente da graça de Deus.
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Devocional

VOCAÇÃO: A GRAÇA QUE NOS
POSSIBILITA GLORIFICAR A DEUS
“Cada

um

vocação

permaneça
em

que

na
foi

chamado”. (1 Coríntios 7:20)

Esse tema, na verdade foi uma
frase que ouvira em um
momento devocional...Tal frase
me fora tão impactante que
reverberou
nas
paredes
internas de meu coração por
muito tempo...
Naquele momento, parei e
pensei sobre todas as minhas
atitudes e o que tenho feito da
minha vocação. Entendi ali, que
vocação iria muito além do
exercício da minha ou de
qualquer outra profissão.
É possível encontrar vários
significados e desdobramentos
para a palavra vocação. O mais
comum, no entanto, é defini la
como uma tendência natural
para algo, um talento, uma
habilidade. Porém pensando
na nossa caminhada cristã,

podemos ressignificar e ter uma
perspectiva mais profunda. O
termo vocação é originário do
latim Vocatio, e do grego Kaleo,
"um chamamento”.

Em se tratando do Reino de
Deus podemos constatar o
quanto
esse
sentido
é
impactante.
Tenho compreendido e tentado
viver minha vocação quando
falo ou me calo. Quando me
levanto ou me deito. Quando
cuido de mim, mas também do
outro.
Quando
estou
escrevendo ou dando bom dia
para quem está do meu lado. A
nossa vocação é antes de
qualquer coisa, fazer com que
nosso primeiro cuidado no dia a
dia seja glorificar a Deus. “Não
existe mérito, e sim honra.
Honra em saber que tudo que
temos e somos é unicamente
para Deus. E que mesmo com
as nossas falhas e fraquezas
MISSÔES ESTADUAIS 20201
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Devocional

Ele tem agido em nós e através
de nós.
Falamos muito sobre vocação,
mas precisamos vivê-la. Olho
para trás e me lembro que até
outro dia não sabia na essência
qual era a minha vocação e
tampouco o que faria dela. Mas
Deus, em sua infinita Graça me
aproximou do propósito real
da vida. Glorificá-lo em todo o
tempo.
Hoje, vivendo com tantos
vocacionados a minha oração
é que Deus desperte essa
geração
que
anseia
por
descobrir sua vocação, ou quer
talvez já a conheça, mas não
sabe qual o primeiro passo.

Que nessa ocasião, muitos
corações possam estar Nele,
vivendo de modo que o
agrade.
Que não venhamos a nos
esquecer de que a nossa
vocação não implica em ter o
título de pastor, obreiro,
missionário ou até mesmo ser
integrante de um grupo de
louvor. Nossa vocação é, antes
de qualquer coisa, é glorificar
a Deus em todas as coisas e
em todo o tempo.
Que Deus os abençoe.

Extraído e adaptado de
https://www.maisnomundo.org
/vocacao-graca-que-nospossibilita-glorificar-deus/
Acesso em Maio de 2021
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Testemunho

DA VOCAÇÃO À MISSÃO
Servindo ao Senhor em Serra Caiada
Graça e paz, povo de Deus! Eu me
chamo André e quero contar aqui
um pouco de como Deus chamou a
mim e a minha esposa, Dalila, para
servir no Reino. A minha conversão a
Cristo aconteceu aproximadamente
há 12 anos e desde muito tempo
percebo Deus me chamando para
atuar de maneira mais intensa em
sua obra, no entanto ainda havia
dúvidas sobre a minha vocação, isto
é,

se

era

apenas

musical

ou

missionária ou ainda pastoral. Ao
longo da minha caminhada cristã
entendi que o Espírito Santo me
conduzia ao ministério pastoral, o
que foi visto também por várias
pessoas próximas a mim, sejam elas

da igreja que eu congregava ou até
mesmo de outras denominações. Esse
chamado se tornou ainda mais forte
quando ingressei na universidade. A
princípio, pensei que eu deveria largar
o curso de Letras para cursar teologia,
todavia Deus tinha planos para minha
vida ali, pois foi em um movimento
cristão estudantil que eu fiz a minha
primeira viagem missionária e atuei
bastante
no
evangelismo
entre
universitários. Fui à Teresina, no Piauí, a
fim de iniciar esse movimento em uma
universidade juntamente com outros
estudantes cristãos. Essa viagem foi
fundamental para mim, pois acendeu o
desejo de estar cada dia mais atuante
na pregação do Evangelho. Passei a me
envolver cada vez mais na minha igreja,
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Testemunho

conheci Dalila - que veio como
missionária de Manaus para auxiliar
na plantação de uma Igreja Batista
independente
em
Natal,
nos
casamos e, após ter concluído o
curso de Letras, ingressei no
Seminário
Teológico
Batista
Potiguar.
Somos
atualmente,
membros da Igreja Batista Ágape em
Natal. Um tempo depois surgiu a
oportunidade de participar de um
estágio ministerial para a plantação
de uma igreja Batista em Serra
Caiada, interior do Rio Grande do
Norte, uma parceria entre o
seminário e
a Coordenadoria de
Missões Estaduais. Aceitamos o
desafio e, há cerca de 6 meses,
estamos indo semanalmente à
cidade para pregar o Evangelho às
pessoas
daquela
localidade
e,
também, estudar as Escrituras com
aqueles que se disponibilizam a isso.
Tem sido desafiador, pois é algo dife -

-rente de tudo o que já vivenciamos,
mas é gratificante saber que nós
temos contribuído um pouco para o
avanço do Reino, fazendo parte de
uma porção do que Deus tem feito no
mundo. O desafio se torna ainda
maior devido à pandemia que
enfrentamos, mas uma frase que
aprendi em minha primeira viagem
missionária ainda está gravada em
meu
coração:
"O
êxito
ao
testemunhar consiste simplesmente
em

tomar

a

iniciativa

em

compartilhar Cristo no poder do
Espírito Santo, deixando os resultados
com Deus". Nossa missão é pregar e

pregar, em tempo e fora de tempo,
como aconselhou Paulo ao jovem
Timóteo (2Tm 4.2). Deus dará o
resultado no tempo certo que Ele já
determinou. Portanto, persevere na
pregação do Evangelho a todas as
pessoas. Que Deus te abençoe e sintase encorajado a viver essa missão
onde quer que você esteja!

André Felipe de Lima
Seminarista
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30 Dias de Oração

30 dias de Oração
UM

TEMPO

DE

CLAMOR

Oraremos esse ano,com foco nas
realidades dos campos
missionários.
Envolva tua igreja e juntem se a nós!

PELO

RN

VOCAÇÃO: UM
ESTILO DE VIDA
PESSOAL

A vocação de Deus é pessoal,
intransferível e incontestável. Pessoal,

pois Ele chama pessoas e não coisas;
gente e não instituições. E ao chamar
Deus lança no coração de Seus filhos
uma profunda convicção de propósito –
a busca por estar no lugar certo, na
hora certa e fazendo o que Ele deseja
de nós a cada dia. Intransferível, pois o
propósito de Deus é único e
personalizado. A vocação não é um
projeto, mas um estilo de vida. Não se
baseia em uma lista de tarefas, mas em
um relacionamento único, pessoal e
intransferível com o Pai. Incontestável,
pois a voz de Deus é clara. Ao chamar
Ele produz em nossos corações uma
profunda convicção e, quando fora do
Seu propósito, incômodo. Sua palavra é
comparada a “muitas águas” (Apoc 1.15)
e ao “trovão” (Is. 33.3). Ele sempre se faz
ouvir. Quando Deus chama somos
tomados pelo desejo de segui-lo – e
tudo o mais só ganha sentido neste
caminho.
Chamado e vocação são termos correlatos
na Palavra de Deus e derivam da expressão
kaleo

–

chamar.

Em

todo

o

Novo

Testamento vemos que Ele chama para a
salvação (2 Pe 1.10), para a liberdade (Gl
5.13), para sermos de Jesus Cristo(Rm.16) e

para a ceia das bodas do Cordeiro (Ap
199). Todo chamado se dá segundo o Seu
propósito (Rm 8.28) e somos encorajados
a permanecer firmes no chamado (1 Co
7.20), andar de forma digna da nossa
vocação (Ef 4.1) e a vivê-la junto com
outros igualmente chamados em Cristo
(Ef 4.4). O chamado de Deus não é uma
prerrogativa do Novo Testamento. Deus,
ao longo da história, chamou o Seu povo
para o Seu propósito. Israel é chamado
para ser bênção entre as nações (Gn 12.2) e
para anunciar a salvação e a glória do
Senhor (Sl 96.3). Em Isaías, o Senhor fala
sobre “todos os que são chamados pelo
meu nome” e também menciona que
foram criados “para a minha glória” (Is
43.7).
MISSÔES ESTADUAIS 2021
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É preciso compreender que, em Cristo
Jesus, todos somos vocacionados (1 Pe
2.9-10). A Palavra deixa isso bem claro
ao expor que somos vocacionados para
a salvação, para as boas obras, para a
santidade e para a missão. Ou seja,
nascemos em Cristo Jesus com um
propósito. Não estamos neste mundo
de forma aleatória e descomprometida.
Fomos salvos em Cristo para fazer
diferença – sendo sal e luz – e cumprir o
chamado de Deus. E, dentre todas, a
nossa maior vocação é glorificar o
nome de Deus Pai (Rm 16.25-27).
Outra
verdade
bíblica
que
complementa a primeira é que, entre
todos, Deus também vocaciona alguns
para ministérios específicos. Trata-se
daqueles que são separados por Deus
para uma ação específica e funcional
em Sua igreja. Escrevendo aos
Romanos, Paulo se apresenta como
“servo de Jesus Cristo, chamado para
ser
apóstolo,
separado
para
o
evangelho
de
Deus”
(Rm
1.1),
expressando que é servo de Cristo,
porém, com um chamado ministerial
específico: ser apóstolo. Ele afirma ser
“servo” – doulos – escravo comprado
pelo sangue do Cordeiro, liberto das
cadeias do pecado e da morte e, apesar
de livre, cativo pelo Senhor que o
libertou. Afirma também ser chamado
para ser “apóstolo”, demonstrando que
alguns servos podem ser chamados ao
apostolado, porém, não há apóstolos
que não sejam primeiramente servos.

Em Efésios 4:11, entendemos que o
Senhor Jesus chama, dentre todos na
igreja, “alguns” para serem apóstolos,
profetas,
pastores,
evangelistas
e
mestres,
ou
seja,
para
funções
específicas de trabalho.
Quem nós somos – nosso chamado em
Cristo – é mais determinador para nosso
ministério do que para onde iremos. Não
há na Palavra um chamado geográfico
(para a China, Índia ou Japão), ou
mesmo étnico (para os indígenas,
africanos etc.), mas um chamado
funcional, para exercer alguma função.
Na
dinâmica
do
chamado
há
certamente uma direção geográfica. Se
alguém possui convicção de que Deus o
quer na Índia, isso significa que há uma
direção geográfica de Deus, não um
chamado
ministerial.
A
direção
geográfica muda, e mudou diversas
vezes na vida de Paulo. O chamado
ministerial permanece.
Paulo foi chamado para os gentios,
como por vezes expressa (At.13:1-3). Era
uma força de expressão para seu perfil
missionário, pois, com exceção dos
judeus, todo o mundo era gentílico.
Assim, ele expressa em Romanos 15.20 a
prioridade geográfica do ministério da
Igreja: “onde Cristo ainda não foi
anunciado”. Na época, prioritariamente
entre os gentios. Hoje, porém, pode ser
perto e pode ser longe. Uma pessoa, de
qualquer língua, raça, povo ou nação,
que ainda não tenha ouvido as
maravilhas do Evangelho, é a prioridade
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de Deus para a obra missionária.
Percebe-se algumas crises entre os
vocacionados no Brasil. As principais
talvez
sejam
de
compreensão,
discernimento e ação.
A crise de compreensão se estabelece à
medida que não entendemos, na Palavra
de Deus, que somos todos vocacionados
para servir a Cristo. Assim, relegamos o
trabalho aos que possuem um chamado
ministerial específico. Outras vezes, por
associarmos o chamado puramente a
títulos
ou
posições
eclesiásticas,
esquecendo que fomos todos chamados
em Cristo para a vida no Espírito e para o
trabalho na missão.
A crise de discernimento nasce quando
não fazemos clara distinção entre o
chamado universal e o chamado
ministerial específico. Podemos passar a
vida frustrados em qualquer lado do muro
se
não
buscarmos
discernimento
vocacional.
Esse
discernimento
é
encontrado primeiramente na Palavra,
estudando o que a Bíblia nos ensina sobre
vocação. Em segundo lugar, caso haja
uma convicção de chamado ministerial
específico,associando-nos ao trabalho da
igreja e passando nossa vocação pelo crivo
dessa experiência. Por fim, precisamos
buscar
ao
Senhor
em
oração
especialmente para saber qual será o
próximo passo. Deus, geralmente, só nos
mostra o próximo passo.
A crise de ação é percebida na vida de
irmãos e irmãs com clara compreensão
bíblica
sobre
a
vocação,
claro
discernimento sobre os passos a serem
dados, mas que nunca os dão. Para
alguns, esse passo é um envolvimento

maior com o ministério da igreja local.
Para outros, é seguir para um centro de
treinamento bíblico e missionário ou
participar de um estágio ministerial. O
importante é perceber que, em algum
momento ao longo da convicção de um
chamado ministerial, é preciso dar um
passo.
Somos, portanto, todos vocacionados em
Cristo para servir a Deus e glorificar o Seu
Nome. Alguns são vocacionados, também
em Cristo, para funções específicas –
ministeriais – para o encorajamento da
igreja e expansão do Evangelho no
mundo. Em qualquer situação, a nossa
vocação é um privilégio. Na verdade,
talvez seja o nosso maior privilégio, bem
como o nosso maior desafio.

Extraído e adaptado de:
https://vocacionados.org.br/site/avocacao-de-deus-e-pessoal/.

Acesso em Maio de 2021.
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PROGRAMA DE ADOÇÃO MISSIONÁRIA

PAM
KIDS

Ensinando as crianças o
princípio da cooperação
como um meio de servir
na missão de Deus e
principalmente: o Deus
da missão.

Participe!
INCENTIVE AS CRIANÇAS DA SUA CASA E IGREJA.

euproclamo.com

Central do PAM
(84) 9839 - 0044

e u p r o c l a m o . c o m

Inscreva-se já!

