
A Revista “Transforme o Mundo com a Alegria 
de Jesus” traz orientações, estudos e histórias 
inspirativas dos campos missionários para o 
pastor, promotor, músico e líder de ministério 
infantil. São 12 estudos para pequenos grupos, 
ordem de culto, letra da música oficial e muito 
mais!

A oração é o que sustenta a força dos missionários e 
projetos no campo. Pois são desafios que os nossos pés 
não alcançam, mas a oração sim.

Incentivar as crianças a fazer missões é transformar 
o mundo presente e o futuro, pois são os pequeninos 
que levarão a alegria de Jesus às próximas gerações. 
Não deixe de utilizar todo o material infantil disponível 
no site da campanha para apresentar missões às 
crianças.

Graças a sua oferta, Missões Mundiais segue em 
ação em mais de 80 países. Para dar continuidade à 
transformação do mundo, contamos com o seu coração 
missionário e disposto a contribuir com missões. As 
igrejas devem usar o boleto do Dia Especial, enviado 
juntamente com o kit da campanha e também 
disponível através da Central de Atendimento JMM, para 
enviar a sua oferta para Missões Mundiais. 

Todo o material do kit da campanha pode ser reproduzido 
quantas vezes você desejar. Basta baixar os arquivos no site 
www.missoesmundiais.com.br/campanha e levá-los a uma 
gráfica. Nele você também encontra conteúdos extras para 
envolver ainda mais a sua igreja. São estudos, artigos, vídeos, 
música, material infantil e muito mais!

Junto a cada folder tem um cartaz da campanha. Espalhe-os por toda a igreja e 
entre no clima de Missões Mundiais. No site você encontra mais opções de cartaz, 
caso queira imprimir.

Confira as oportunidades de viver experiências 
inesquecíveis em uma viagem transcultural ou como 
um missionário Radical, levando a transformação para 
povos estrangeiros.

Pessoas que fazem a obra missionária acontecer 
onde estão. Promotores e mobilizadores de missões 
são essenciais para que a campanha alcance pessoas 
interessadas em sinalizar o Reino de Deus por todo 
mundo.

Histórias de transformação são motivações para 
seguirmos com o investimento em vidas ao redor 
do mundo. No site da campanha e também no 
canal de Missões Mundiais no YouTube, você pode 
assistir e baixar histórias dos campos missionários, 
o clipe da música da campanha, a defesa teológica 
do tema, além de 12 estudos apresentados pelo 
diretor de Missões Mundiais, Pr. João Marcos 
Barreto Soares. Tudo com tradução em libras!

O hino oficial da campanha é algo que envolve 
jovens, adultos e crianças num só ritmo a adorar 
ao Deus que transforma. A música oficial, incluindo 
a versão cante junto, está disponível no YouTube, 
no SoundCloud e no site da campanha, onde você 
também encontra a letra e partitura.

Revista Digital

Folder ORE

Folder INFANTIL

Folder OFERTE
Site

Folder VÁ

Folder MOBILIZE

Vídeos

Música

Jesus em nossas vidas Em 2020 Missões Mundiais convida as igrejas da Convenção Batista 
Brasileira a transformar o mundo por meio da alegria de Jesus em 
nossas vidas. Contamos com o seu compromisso de orar, ofertar, 
mobilizar e ir a campos missionários.
Para contribuir com as ações da sua igreja durante a campanha, 
disponibilizamos conteúdos impressos, disponíveis neste kit, e para 
download no site www.missoesmundiais.com.br/campanha. 
Conheça as diversas formas de transformar o mundo com a alegria 
de Jesus através destas peças inspiradas no versículo do livro de 
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mundo.

Histórias de transformação são motivações para 
seguirmos com o investimento em vidas ao redor 
do mundo. No site da campanha e também no 
canal de Missões Mundiais no YouTube, você pode 
assistir e baixar histórias dos campos missionários, 
o clipe da música da campanha, a defesa teológica 
do tema, além de 12 estudos apresentados pelo 
diretor de Missões Mundiais, Pr. João Marcos 
Barreto Soares. Tudo com tradução em libras!

O hino oficial da campanha é algo que envolve 
jovens, adultos e crianças num só ritmo a adorar 
ao Deus que transforma. A música oficial, incluindo 
a versão cante junto, está disponível no YouTube, 
no SoundCloud e no site da campanha, onde você 
também encontra a letra e partitura.
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Jesus em nossas vidas Em 2020 Missões Mundiais convida as igrejas da Convenção Batista 
Brasileira a transformar o mundo por meio da alegria de Jesus em 
nossas vidas. Contamos com o seu compromisso de orar, ofertar, 
mobilizar e ir a campos missionários.
Para contribuir com as ações da sua igreja durante a campanha, 
disponibilizamos conteúdos impressos, disponíveis neste kit, e para 
download no site www.missoesmundiais.com.br/campanha. 
Conheça as diversas formas de transformar o mundo com a alegria 
de Jesus através destas peças inspiradas no versículo do livro de 
Filipenses 4.4,5 que diz:

A Revista “Transforme o Mundo com a Alegria 
de Jesus” traz orientações, estudos e histórias 
inspirativas dos campos missionários para o 
pastor, promotor, músico e líder de ministério 
infantil. São 12 estudos para pequenos grupos, 
ordem de culto, letra da música oficial e muito 
mais!

A oração é o que sustenta a força dos missionários e 
projetos no campo. Pois são desafios que os nossos pés 
não alcançam, mas a oração sim.

Incentivar as crianças a fazer missões é transformar 
o mundo presente e o futuro, pois são os pequeninos 
que levarão a alegria de Jesus às próximas gerações. 
Não deixe de utilizar todo o material infantil disponível 
no site da campanha para apresentar missões às 
crianças.

Graças a sua oferta, Missões Mundiais segue em 
ação em mais de 80 países. Para dar continuidade à 
transformação do mundo, contamos com o seu coração 
missionário e disposto a contribuir com missões. As 
igrejas devem usar o boleto do Dia Especial, enviado 
juntamente com o kit da campanha e também 
disponível através da Central de Atendimento JMM, para 
enviar a sua oferta para Missões Mundiais. 

Todo o material do kit da campanha pode ser reproduzido 
quantas vezes você desejar. Basta baixar os arquivos no site 
www.missoesmundiais.com.br/campanha e levá-los a uma 
gráfica. Nele você também encontra conteúdos extras para 
envolver ainda mais a sua igreja. São estudos, artigos, vídeos, 
música, material infantil e muito mais!

Junto a cada folder tem um cartaz da campanha. Espalhe-os por toda a igreja e 
entre no clima de Missões Mundiais. No site você encontra mais opções de cartaz, 
caso queira imprimir.
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infantil. São 12 estudos para pequenos grupos, 
ordem de culto, letra da música oficial e muito 
mais!

A oração é o que sustenta a força dos missionários e 
projetos no campo. Pois são desafios que os nossos pés 
não alcançam, mas a oração sim.

Incentivar as crianças a fazer missões é transformar 
o mundo presente e o futuro, pois são os pequeninos 
que levarão a alegria de Jesus às próximas gerações. 
Não deixe de utilizar todo o material infantil disponível 
no site da campanha para apresentar missões às 
crianças.

Graças a sua oferta, Missões Mundiais segue em 
ação em mais de 80 países. Para dar continuidade à 
transformação do mundo, contamos com o seu coração 
missionário e disposto a contribuir com missões. As 
igrejas devem usar o boleto do Dia Especial, enviado 
juntamente com o kit da campanha e também 
disponível através da Central de Atendimento JMM, para 
enviar a sua oferta para Missões Mundiais. 

Todo o material do kit da campanha pode ser reproduzido 
quantas vezes você desejar. Basta baixar os arquivos no site 
www.missoesmundiais.com.br/campanha e levá-los a uma 
gráfica. Nele você também encontra conteúdos extras para 
envolver ainda mais a sua igreja. São estudos, artigos, vídeos, 
música, material infantil e muito mais!

Junto a cada folder tem um cartaz da campanha. Espalhe-os por toda a igreja e 
entre no clima de Missões Mundiais. No site você encontra mais opções de cartaz, 
caso queira imprimir.

Confira as oportunidades de viver experiências 
inesquecíveis em uma viagem transcultural ou como 
um missionário Radical, levando a transformação para 
povos estrangeiros.

Pessoas que fazem a obra missionária acontecer 
onde estão. Promotores e mobilizadores de missões 
são essenciais para que a campanha alcance pessoas 
interessadas em sinalizar o Reino de Deus por todo 
mundo.

Histórias de transformação são motivações para 
seguirmos com o investimento em vidas ao redor 
do mundo. No site da campanha e também no 
canal de Missões Mundiais no YouTube, você pode 
assistir e baixar histórias dos campos missionários, 
o clipe da música da campanha, a defesa teológica 
do tema, além de 12 estudos apresentados pelo 
diretor de Missões Mundiais, Pr. João Marcos 
Barreto Soares. Tudo com tradução em libras!

O hino oficial da campanha é algo que envolve 
jovens, adultos e crianças num só ritmo a adorar 
ao Deus que transforma. A música oficial, incluindo 
a versão cante junto, está disponível no YouTube, 
no SoundCloud e no site da campanha, onde você 
também encontra a letra e partitura.
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Jesusem nossasvidas
Em 2020 Missões Mundiais convida as igrejas da Convenção Batista 
Brasileira a transformar o mundo por meio da alegria de Jesus em 
nossas vidas. Contamos com o seu compromisso de orar, ofertar, 
mobilizar e ir a campos missionários.
Para contribuir com as ações da sua igreja durante a campanha, 
disponibilizamos conteúdos impressos, disponíveis neste kit, e para 
download no site www.missoesmundiais.com.br/campanha. 
Conheça as diversas formas de transformar o mundo com a alegria 
de Jesus através destas peças inspiradas no versículo do livro de 
Filipenses 4.4,5 que diz:



A Revista “Transforme o Mundo com a Alegria 
de Jesus” traz orientações, estudos e histórias 
inspirativas dos campos missionários para o 
pastor, promotor, músico e líder de ministério 
infantil. São 12 estudos para pequenos grupos, 
ordem de culto, letra da música oficial e muito 
mais!

A oração é o que sustenta a força dos missionários e 
projetos no campo. Pois são desafios que os nossos pés 
não alcançam, mas a oração sim.

Incentivar as crianças a fazer missões é transformar 
o mundo presente e o futuro, pois são os pequeninos 
que levarão a alegria de Jesus às próximas gerações. 
Não deixe de utilizar todo o material infantil disponível 
no site da campanha para apresentar missões às 
crianças.

Graças a sua oferta, Missões Mundiais segue em 
ação em mais de 80 países. Para dar continuidade à 
transformação do mundo, contamos com o seu coração 
missionário e disposto a contribuir com missões. As 
igrejas devem usar o boleto do Dia Especial, enviado 
juntamente com o kit da campanha e também 
disponível através da Central de Atendimento JMM, para 
enviar a sua oferta para Missões Mundiais. 

Todo o material do kit da campanha pode ser reproduzido 
quantas vezes você desejar. Basta baixar os arquivos no site 
www.missoesmundiais.com.br/campanha e levá-los a uma 
gráfica. Nele você também encontra conteúdos extras para 
envolver ainda mais a sua igreja. São estudos, artigos, vídeos, 
música, material infantil e muito mais!

Junto a cada folder tem um cartaz da campanha. Espalhe-os por toda a igreja e 
entre no clima de Missões Mundiais. No site você encontra mais opções de cartaz, 
caso queira imprimir.

Confira as oportunidades de viver experiências 
inesquecíveis em uma viagem transcultural ou como 
um missionário Radical, levando a transformação para 
povos estrangeiros.

Pessoas que fazem a obra missionária acontecer 
onde estão. Promotores e mobilizadores de missões 
são essenciais para que a campanha alcance pessoas 
interessadas em sinalizar o Reino de Deus por todo 
mundo.

Histórias de transformação são motivações para 
seguirmos com o investimento em vidas ao redor 
do mundo. No site da campanha e também no 
canal de Missões Mundiais no YouTube, você pode 
assistir e baixar histórias dos campos missionários, 
o clipe da música da campanha, a defesa teológica 
do tema, além de 12 estudos apresentados pelo 
diretor de Missões Mundiais, Pr. João Marcos 
Barreto Soares. Tudo com tradução em libras!

O hino oficial da campanha é algo que envolve 
jovens, adultos e crianças num só ritmo a adorar 
ao Deus que transforma. A música oficial, incluindo 
a versão cante junto, está disponível no YouTube, 
no SoundCloud e no site da campanha, onde você 
também encontra a letra e partitura.
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Jesus em nossas vidas Em 2020 Missões Mundiais convida as igrejas da Convenção Batista 
Brasileira a transformar o mundo por meio da alegria de Jesus em 
nossas vidas. Contamos com o seu compromisso de orar, ofertar, 
mobilizar e ir a campos missionários.
Para contribuir com as ações da sua igreja durante a campanha, 
disponibilizamos conteúdos impressos, disponíveis neste kit, e para 
download no site www.missoesmundiais.com.br/campanha. 
Conheça as diversas formas de transformar o mundo com a alegria 
de Jesus através destas peças inspiradas no versículo do livro de 
Filipenses 4.4,5 que diz:

A Revista “Transforme o Mundo com a Alegria 
de Jesus” traz orientações, estudos e histórias 
inspirativas dos campos missionários para o 
pastor, promotor, músico e líder de ministério 
infantil. São 12 estudos para pequenos grupos, 
ordem de culto, letra da música oficial e muito 
mais!

A oração é o que sustenta a força dos missionários e 
projetos no campo. Pois são desafios que os nossos pés 
não alcançam, mas a oração sim.

Incentivar as crianças a fazer missões é transformar 
o mundo presente e o futuro, pois são os pequeninos 
que levarão a alegria de Jesus às próximas gerações. 
Não deixe de utilizar todo o material infantil disponível 
no site da campanha para apresentar missões às 
crianças.

Graças a sua oferta, Missões Mundiais segue em 
ação em mais de 80 países. Para dar continuidade à 
transformação do mundo, contamos com o seu coração 
missionário e disposto a contribuir com missões. As 
igrejas devem usar o boleto do Dia Especial, enviado 
juntamente com o kit da campanha e também 
disponível através da Central de Atendimento JMM, para 
enviar a sua oferta para Missões Mundiais. 

Todo o material do kit da campanha pode ser reproduzido 
quantas vezes você desejar. Basta baixar os arquivos no site 
www.missoesmundiais.com.br/campanha e levá-los a uma 
gráfica. Nele você também encontra conteúdos extras para 
envolver ainda mais a sua igreja. São estudos, artigos, vídeos, 
música, material infantil e muito mais!

Junto a cada folder tem um cartaz da campanha. Espalhe-os por toda a igreja e 
entre no clima de Missões Mundiais. No site você encontra mais opções de cartaz, 
caso queira imprimir.

Confira as oportunidades de viver experiências 
inesquecíveis em uma viagem transcultural ou como 
um missionário Radical, levando a transformação para 
povos estrangeiros.

Pessoas que fazem a obra missionária acontecer 
onde estão. Promotores e mobilizadores de missões 
são essenciais para que a campanha alcance pessoas 
interessadas em sinalizar o Reino de Deus por todo 
mundo.

Histórias de transformação são motivações para 
seguirmos com o investimento em vidas ao redor 
do mundo. No site da campanha e também no 
canal de Missões Mundiais no YouTube, você pode 
assistir e baixar histórias dos campos missionários, 
o clipe da música da campanha, a defesa teológica 
do tema, além de 12 estudos apresentados pelo 
diretor de Missões Mundiais, Pr. João Marcos 
Barreto Soares. Tudo com tradução em libras!

O hino oficial da campanha é algo que envolve 
jovens, adultos e crianças num só ritmo a adorar 
ao Deus que transforma. A música oficial, incluindo 
a versão cante junto, está disponível no YouTube, 
no SoundCloud e no site da campanha, onde você 
também encontra a letra e partitura.
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Jesusem nossasvidas
Em 2020 Missões Mundiais convida as igrejas da Convenção Batista 
Brasileira a transformar o mundo por meio da alegria de Jesus em 
nossas vidas. Contamos com o seu compromisso de orar, ofertar, 
mobilizar e ir a campos missionários.
Para contribuir com as ações da sua igreja durante a campanha, 
disponibilizamos conteúdos impressos, disponíveis neste kit, e para 
download no site www.missoesmundiais.com.br/campanha. 
Conheça as diversas formas de transformar o mundo com a alegria 
de Jesus através destas peças inspiradas no versículo do livro de 
Filipenses 4.4,5 que diz:


