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Imagina se você tivesse o dom de com um simples toque 
transformar lágrimas em sorrisos, escuridão em luz, lixo em 
flores, sangue em água limpa e cristalina. Imagina se você 
pudesse colorir o mundo? Agora pare de imaginar e acredite 
que tudo isso é possível. Tudo o que precisamos para 
transformar o mundo está bem dentro do nosso coração: a 
alegria de Jesus! É com esta alegria que você, promotor 
voluntário, vai apoiar Missões Mundiais na missão de 
transformar o mundo.

Você é a nossa conexão direta com as igrejas. Todo o material 
da campanha “Transforme o Mundo com a Alegria de Jesus” 
foi cuidadosamente desenvolvido para que suas ações 
sejam eficientes e eficazes nessa mobilização.

Esperamos que você utilize as peças enviadas a sua igreja e 
também as que estão disponíveis no site 
www.missoesmundiais.com.br/campanha. 

Em todo o tempo, conte com o missionário 
mobilizador da sua região e também com 
nossa equipe de Promoção.

Email: promocao@jmm.org.br 
WhatsApp Promotor Conectado: (21) 98368-9999

Recado ao promotor
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Após conhecer todo o material da campanha, 
físico e digital, monte um projeto de 
mobilização para a sua e igreja e apresente-o 
ao seu pastor.

Forme um grupo de trabalho que envolva 
representantes de todas as áreas da sua igreja 
(músicos, missões, crianças, serviço social, etc).

Ultrapasse fronteiras. Motive sua igreja a 
conhecer a realidade de um campo 
missionário através de uma das viagens do 
programa Voluntários Sem Fronteiras. A agenda 
de caravanas está no site 
www.missoesmundiais.com.br/va.

Faça com que sua igreja viva Missões Mundiais 
não só durante um mês, mas por todo o ano, 
compartilhando informações, promovendo 
estudos, realizando congressos... 
Crie oportunidades para falar de missões.

Em todas as ações, compartilhe os conteúdos 
disponíveis na campanha e determine um alvo 
para oferta do Dia Especial.

TR
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E A transformação do mundo começa em cada 

um de nós. Toda sua igreja, mesmo os novos 
convertidos, precisa entender que ela é 
participante do processo de transformação 
do mundo através da alegria de Jesus.

Pratique a amabilidade em todas as suas 
ações, dentro e fora da igreja. Seu trabalho 
como promotor voluntário só terá 
credibilidade se for feito com amor. Tenha 
sempre um sorriso que irá transformar o dia 
de uma pessoa.

Conheça mais sobre os projetos de Missões 
Mundiais que ajudam a transformar o mundo. 
Lembre-se que transformar não é o mesmo 
que mudar. Nossa missão não é melhorar 
vidas, mas transformá-las. Que novas vidas 
sejam transformadas para o Reino de Deus.

Identique em sua igreja oportunidades que 
possam ser transformadas em ações 
missionárias. Sabe aquela reunião de 
Pequeno Grupo ou Célula? Ela pode ser 
transformada em momentos missionários. 

Transforme a vida de crianças e jovens 
envolvendo-os em missões. Identifique a 
habilidade de cada um e use-a nas ações 
da campanha.  Eles precisam se sentir parte 
desta missão.
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Motive a igreja a ofertar com alegria. E lembre aos 
administradores sobre a importância do envio da 
oferta para a JMM o quanto antes, mesmo que o 
alvo ainda não tenha sido alcançado.

Nos cultos, não pode faltar a música da campanha. 
Após algumas exibições do clipe, você pode 
promover um karaokê na sua igreja usando a 
versão “cante junto”. A brincadeira pode gerar 
comunhão e envolvimento com a campanha.

Alegre a alma e também o corpo. Incentive toda a 
sua igreja, amigos e familiares a vestirem a camisa 
da campanha. Entre em contato com a JMM para 
saber como adquirir a peça produzida em cinco 
opções de cores. Ainda temos o modelo infantil.

Transborde a alegria de Jesus que há em você. 
Contagie outras pessoas com o amor por 
missões. Crie oportunidades para isso, seja na 
sua igreja ou em atividades externas. Mostre à 
sua comunidade essa alegria.

Os Acampamentos de Promotores Voluntários são 
excelentes oportunidades para você se alegrar 
com as informações direto do campo trazidas por 
nossos líderes e missionários e também com 
outros promotores. Acompanhe a agenda em 
www.missoesmundiais.com.br/mobilize.

Pr. João Marcos B. Soares
DIRETOR EXECUTIVO DE MISSÕES MUNDIAIS

“Alegrem-se sempre no Senhor. 
Novamente direi: alegrem-se!

Seja a amabilidade de
vocês conhecida por todos. 

Perto está o Senhor.”
(Filipenses 4.4,5)

Alegrar-se no Senhor representa o fato de você colocar a sua alegria somente 
em Deus, não em coisas, pessoas ou relacionamentos. Essas fontes podem gerar 
alegria, mas será sempre algo passageiro. Mas a alegria que vem do Senhor é 
eterna, porque Ele é eterno e �el. Jamais irá nos decepcionar. Sua alegria deve 
estar em Jesus Cristo, fonte eterna de alegria. 

O texto de Paulo fala de alegria e aparentemente muda de assunto, passando 
a falar sobre amabilidade: “seja a amabilidade de vocês conhecida por todos”. 
Amabilidade, ou moderação como aparece em algumas traduções, é a forma 
amável como a pessoa que serve a Cristo deve se relacionar com os outros. 
Se eu tenho a alegria do Senhor, essa alegria precisa transparecer no meu 
relacionamento. E como é que ela transparece? Em forma de amor ao próximo, 
iniciando pelo trato com os outros, amabilidade.

E Paulo termina o trecho dizendo “perto está o Senhor”. Há duas ideias nisso. 
A primeira é a intimidade de Deus conosco. É por causa de sua proximidade 
em relação a nós que seu amor nos contagia, nos motivando a compartilhá-lo 
com outras pessoas. E também “perto está” no sentido de retorno. Precisamos 
ser amáveis para que as pessoas vejam a nossa alegria e creiam que Jesus Cristo 
está voltando. 

Podemos ajudar a melhorar a vida de muitas pessoas de diversas formas, como 
por meio de ações sociais. Mas se o principal não for levado, que é Jesus Cristo, 
estas vidas serão tão somente mudadas, não transformadas. A alegria que terão 
sem receber a Cristo será passageira e não terão a transformação que resulta em 
alegria eterna. Porque só quem transforma vidas é o Senhor Jesus. 

Precisamos re�etir a alegria e o amor do Salvador, a �m de que as pessoas 
possam conhecer a Cristo e, consequentemente, estarem com Ele na eternidade 
usufruindo da verdadeira alegria. 
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PROMOÇÃO JMM
Tel.(21) 98055-6261
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Imagina se você tivesse o dom de com um simples toque 
transformar lágrimas em sorrisos, escuridão em luz, lixo em 
flores, sangue em água limpa e cristalina. Imagina se você 
pudesse colorir o mundo? Agora pare de imaginar e acredite 
que tudo isso é possível. Tudo o que precisamos para 
transformar o mundo está bem dentro do nosso coração: a 
alegria de Jesus! É com esta alegria que você, promotor 
voluntário, vai apoiar Missões Mundiais na missão de 
transformar o mundo.

Você é a nossa conexão direta com as igrejas. Todo o material 
da campanha “Transforme o Mundo com a Alegria de Jesus” 
foi cuidadosamente desenvolvido para que suas ações 
sejam eficientes e eficazes nessa mobilização.

Esperamos que você utilize as peças enviadas a sua igreja e 
também as que estão disponíveis no site 
www.missoesmundiais.com.br/campanha. 

Em todo o tempo, conte com o missionário 
mobilizador da sua região e também com 
nossa equipe de Promoção.

Email: promocao@jmm.org.br 
WhatsApp Promotor Conectado: (21) 98368-9999

Recado ao promotor
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Após conhecer todo o material da campanha, 
físico e digital, monte um projeto de 
mobilização para a sua e igreja e apresente-o 
ao seu pastor.

Forme um grupo de trabalho que envolva 
representantes de todas as áreas da sua igreja 
(músicos, missões, crianças, serviço social, etc).

Ultrapasse fronteiras. Motive sua igreja a 
conhecer a realidade de um campo 
missionário através de uma das viagens do 
programa Voluntários Sem Fronteiras. A agenda 
de caravanas está no site 
www.missoesmundiais.com.br/va.

Faça com que sua igreja viva Missões Mundiais 
não só durante um mês, mas por todo o ano, 
compartilhando informações, promovendo 
estudos, realizando congressos... 
Crie oportunidades para falar de missões.

Em todas as ações, compartilhe os conteúdos 
disponíveis na campanha e determine um alvo 
para oferta do Dia Especial.
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A transformação do mundo começa em cada 
um de nós. Toda sua igreja, mesmo os novos 
convertidos, precisa entender que ela é 
participante do processo de transformação 
do mundo através da alegria de Jesus.

Pratique a amabilidade em todas as suas 
ações, dentro e fora da igreja. Seu trabalho 
como promotor voluntário só terá 
credibilidade se for feito com amor. Tenha 
sempre um sorriso que irá transformar o dia 
de uma pessoa.

Conheça mais sobre os projetos de Missões 
Mundiais que ajudam a transformar o mundo. 
Lembre-se que transformar não é o mesmo 
que mudar. Nossa missão não é melhorar 
vidas, mas transformá-las. Que novas vidas 
sejam transformadas para o Reino de Deus.

Identique em sua igreja oportunidades que 
possam ser transformadas em ações 
missionárias. Sabe aquela reunião de 
Pequeno Grupo ou Célula? Ela pode ser 
transformada em momentos missionários. 

Transforme a vida de crianças e jovens 
envolvendo-os em missões. Identifique a 
habilidade de cada um e use-a nas ações 
da campanha.  Eles precisam se sentir parte 
desta missão.
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Motive a igreja a ofertar com alegria. E lembre aos 
administradores sobre a importância do envio da 
oferta para a JMM o quanto antes, mesmo que o 
alvo ainda não tenha sido alcançado.

Nos cultos, não pode faltar a música da campanha. 
Após algumas exibições do clipe, você pode 
promover um karaokê na sua igreja usando a 
versão “cante junto”. A brincadeira pode gerar 
comunhão e envolvimento com a campanha.

Alegre a alma e também o corpo. Incentive toda a 
sua igreja, amigos e familiares a vestirem a camisa 
da campanha. Entre em contato com a JMM para 
saber como adquirir a peça produzida em cinco 
opções de cores. Ainda temos o modelo infantil.

Transborde a alegria de Jesus que há em você. 
Contagie outras pessoas com o amor por 
missões. Crie oportunidades para isso, seja na 
sua igreja ou em atividades externas. Mostre à 
sua comunidade essa alegria.

Os Acampamentos de Promotores Voluntários são 
excelentes oportunidades para você se alegrar 
com as informações direto do campo trazidas por 
nossos líderes e missionários e também com 
outros promotores. Acompanhe a agenda em 
www.missoesmundiais.com.br/mobilize.

Pr. João Marcos B. Soares
DIRETOR EXECUTIVO DE MISSÕES MUNDIAIS

“Alegrem-se sempre no Senhor. 
Novamente direi: alegrem-se!

Seja a amabilidade de
vocês conhecida por todos. 

Perto está o Senhor.”
(Filipenses 4.4,5)

Alegrar-se no Senhor representa o fato de você colocar a sua alegria somente 
em Deus, não em coisas, pessoas ou relacionamentos. Essas fontes podem gerar 
alegria, mas será sempre algo passageiro. Mas a alegria que vem do Senhor é 
eterna, porque Ele é eterno e �el. Jamais irá nos decepcionar. Sua alegria deve 
estar em Jesus Cristo, fonte eterna de alegria. 

O texto de Paulo fala de alegria e aparentemente muda de assunto, passando 
a falar sobre amabilidade: “seja a amabilidade de vocês conhecida por todos”. 
Amabilidade, ou moderação como aparece em algumas traduções, é a forma 
amável como a pessoa que serve a Cristo deve se relacionar com os outros. 
Se eu tenho a alegria do Senhor, essa alegria precisa transparecer no meu 
relacionamento. E como é que ela transparece? Em forma de amor ao próximo, 
iniciando pelo trato com os outros, amabilidade.

E Paulo termina o trecho dizendo “perto está o Senhor”. Há duas ideias nisso. 
A primeira é a intimidade de Deus conosco. É por causa de sua proximidade 
em relação a nós que seu amor nos contagia, nos motivando a compartilhá-lo 
com outras pessoas. E também “perto está” no sentido de retorno. Precisamos 
ser amáveis para que as pessoas vejam a nossa alegria e creiam que Jesus Cristo 
está voltando. 

Podemos ajudar a melhorar a vida de muitas pessoas de diversas formas, como 
por meio de ações sociais. Mas se o principal não for levado, que é Jesus Cristo, 
estas vidas serão tão somente mudadas, não transformadas. A alegria que terão 
sem receber a Cristo será passageira e não terão a transformação que resulta em 
alegria eterna. Porque só quem transforma vidas é o Senhor Jesus. 

Precisamos re�etir a alegria e o amor do Salvador, a �m de que as pessoas 
possam conhecer a Cristo e, consequentemente, estarem com Ele na eternidade 
usufruindo da verdadeira alegria. 
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PARA MAIS INFORMAÇÕES

PROMOÇÃO JMM
Tel.(21) 98055-6261
promocao@jmm.org.br

Imagina se você tivesse o dom de com um simples toque 
transformar lágrimas em sorrisos, escuridão em luz, lixo em 
flores, sangue em água limpa e cristalina. Imagina se você 
pudesse colorir o mundo? Agora pare de imaginar e acredite 
que tudo isso é possível. Tudo o que precisamos para 
transformar o mundo está bem dentro do nosso coração: a 
alegria de Jesus! É com esta alegria que você, promotor 
voluntário, vai apoiar Missões Mundiais na missão de 
transformar o mundo.

Você é a nossa conexão direta com as igrejas. Todo o material 
da campanha “Transforme o Mundo com a Alegria de Jesus” 
foi cuidadosamente desenvolvido para que suas ações 
sejam eficientes e eficazes nessa mobilização.

Esperamos que você utilize as peças enviadas a sua igreja e 
também as que estão disponíveis no site 
www.missoesmundiais.com.br/campanha. 

Em todo o tempo, conte com o missionário 
mobilizador da sua região e também com 
nossa equipe de Promoção.

Email: promocao@jmm.org.br 
WhatsApp Promotor Conectado: (21) 98368-9999

Recado ao promotor
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Após conhecer todo o material da campanha, 
físico e digital, monte um projeto de 
mobilização para a sua e igreja e apresente-o 
ao seu pastor.

Forme um grupo de trabalho que envolva 
representantes de todas as áreas da sua igreja 
(músicos, missões, crianças, serviço social, etc).

Ultrapasse fronteiras. Motive sua igreja a 
conhecer a realidade de um campo 
missionário através de uma das viagens do 
programa Voluntários Sem Fronteiras. A agenda 
de caravanas está no site 
www.missoesmundiais.com.br/va.

Faça com que sua igreja viva Missões Mundiais 
não só durante um mês, mas por todo o ano, 
compartilhando informações, promovendo 
estudos, realizando congressos... 
Crie oportunidades para falar de missões.

Em todas as ações, compartilhe os conteúdos 
disponíveis na campanha e determine um alvo 
para oferta do Dia Especial.
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E A transformação do mundo começa em cada 

um de nós. Toda sua igreja, mesmo os novos 
convertidos, precisa entender que ela é 
participante do processo de transformação 
do mundo através da alegria de Jesus.

Pratique a amabilidade em todas as suas 
ações, dentro e fora da igreja. Seu trabalho 
como promotor voluntário só terá 
credibilidade se for feito com amor. Tenha 
sempre um sorriso que irá transformar o dia 
de uma pessoa.

Conheça mais sobre os projetos de Missões 
Mundiais que ajudam a transformar o mundo. 
Lembre-se que transformar não é o mesmo 
que mudar. Nossa missão não é melhorar 
vidas, mas transformá-las. Que novas vidas 
sejam transformadas para o Reino de Deus.

Identique em sua igreja oportunidades que 
possam ser transformadas em ações 
missionárias. Sabe aquela reunião de 
Pequeno Grupo ou Célula? Ela pode ser 
transformada em momentos missionários. 

Transforme a vida de crianças e jovens 
envolvendo-os em missões. Identifique a 
habilidade de cada um e use-a nas ações 
da campanha.  Eles precisam se sentir parte 
desta missão.
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Motive a igreja a ofertar com alegria. E lembre aos 
administradores sobre a importância do envio da 
oferta para a JMM o quanto antes, mesmo que o 
alvo ainda não tenha sido alcançado.

Nos cultos, não pode faltar a música da campanha. 
Após algumas exibições do clipe, você pode 
promover um karaokê na sua igreja usando a 
versão “cante junto”. A brincadeira pode gerar 
comunhão e envolvimento com a campanha.

Alegre a alma e também o corpo. Incentive toda a 
sua igreja, amigos e familiares a vestirem a camisa 
da campanha. Entre em contato com a JMM para 
saber como adquirir a peça produzida em cinco 
opções de cores. Ainda temos o modelo infantil.

Transborde a alegria de Jesus que há em você. 
Contagie outras pessoas com o amor por 
missões. Crie oportunidades para isso, seja na 
sua igreja ou em atividades externas. Mostre à 
sua comunidade essa alegria.

Os Acampamentos de Promotores Voluntários são 
excelentes oportunidades para você se alegrar 
com as informações direto do campo trazidas por 
nossos líderes e missionários e também com 
outros promotores. Acompanhe a agenda em 
www.missoesmundiais.com.br/mobilize.

Pr. João Marcos B. Soares
DIRETOR EXECUTIVO DE MISSÕES MUNDIAIS

“Alegrem-se sempre no Senhor. 
Novamente direi: alegrem-se!

Seja a amabilidade de
vocês conhecida por todos. 

Perto está o Senhor.”
(Filipenses 4.4,5)

Alegrar-se no Senhor representa o fato de você colocar a sua alegria somente 
em Deus, não em coisas, pessoas ou relacionamentos. Essas fontes podem gerar 
alegria, mas será sempre algo passageiro. Mas a alegria que vem do Senhor é 
eterna, porque Ele é eterno e �el. Jamais irá nos decepcionar. Sua alegria deve 
estar em Jesus Cristo, fonte eterna de alegria. 

O texto de Paulo fala de alegria e aparentemente muda de assunto, passando 
a falar sobre amabilidade: “seja a amabilidade de vocês conhecida por todos”. 
Amabilidade, ou moderação como aparece em algumas traduções, é a forma 
amável como a pessoa que serve a Cristo deve se relacionar com os outros. 
Se eu tenho a alegria do Senhor, essa alegria precisa transparecer no meu 
relacionamento. E como é que ela transparece? Em forma de amor ao próximo, 
iniciando pelo trato com os outros, amabilidade.

E Paulo termina o trecho dizendo “perto está o Senhor”. Há duas ideias nisso. 
A primeira é a intimidade de Deus conosco. É por causa de sua proximidade 
em relação a nós que seu amor nos contagia, nos motivando a compartilhá-lo 
com outras pessoas. E também “perto está” no sentido de retorno. Precisamos 
ser amáveis para que as pessoas vejam a nossa alegria e creiam que Jesus Cristo 
está voltando. 

Podemos ajudar a melhorar a vida de muitas pessoas de diversas formas, como 
por meio de ações sociais. Mas se o principal não for levado, que é Jesus Cristo, 
estas vidas serão tão somente mudadas, não transformadas. A alegria que terão 
sem receber a Cristo será passageira e não terão a transformação que resulta em 
alegria eterna. Porque só quem transforma vidas é o Senhor Jesus. 

Precisamos re�etir a alegria e o amor do Salvador, a �m de que as pessoas 
possam conhecer a Cristo e, consequentemente, estarem com Ele na eternidade 
usufruindo da verdadeira alegria. 
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Imagina se você tivesse o dom de com um simples toque 
transformar lágrimas em sorrisos, escuridão em luz, lixo em 
flores, sangue em água limpa e cristalina. Imagina se você 
pudesse colorir o mundo? Agora pare de imaginar e acredite 
que tudo isso é possível. Tudo o que precisamos para 
transformar o mundo está bem dentro do nosso coração: a 
alegria de Jesus! É com esta alegria que você, promotor 
voluntário, vai apoiar Missões Mundiais na missão de 
transformar o mundo.

Você é a nossa conexão direta com as igrejas. Todo o material 
da campanha “Transforme o Mundo com a Alegria de Jesus” 
foi cuidadosamente desenvolvido para que suas ações 
sejam eficientes e eficazes nessa mobilização.

Esperamos que você utilize as peças enviadas a sua igreja e 
também as que estão disponíveis no site 
www.missoesmundiais.com.br/campanha. 

Em todo o tempo, conte com o missionário 
mobilizador da sua região e também com 
nossa equipe de Promoção.

Email: promocao@jmm.org.br 
WhatsApp Promotor Conectado: (21) 98368-9999

Recado ao promotor
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Após conhecer todo o material da campanha, 
físico e digital, monte um projeto de 
mobilização para a sua e igreja e apresente-o 
ao seu pastor.

Forme um grupo de trabalho que envolva 
representantes de todas as áreas da sua igreja 
(músicos, missões, crianças, serviço social, etc).

Ultrapasse fronteiras. Motive sua igreja a 
conhecer a realidade de um campo 
missionário através de uma das viagens do 
programa Voluntários Sem Fronteiras. A agenda 
de caravanas está no site 
www.missoesmundiais.com.br/va.

Faça com que sua igreja viva Missões Mundiais 
não só durante um mês, mas por todo o ano, 
compartilhando informações, promovendo 
estudos, realizando congressos... 
Crie oportunidades para falar de missões.

Em todas as ações, compartilhe os conteúdos 
disponíveis na campanha e determine um alvo 
para oferta do Dia Especial.

TR
A
N
SFO

R
M
E

A transformação do mundo começa em cada 
um de nós. Toda sua igreja, mesmo os novos 
convertidos, precisa entender que ela é 
participante do processo de transformação 
do mundo através da alegria de Jesus.

Pratique a amabilidade em todas as suas 
ações, dentro e fora da igreja. Seu trabalho 
como promotor voluntário só terá 
credibilidade se for feito com amor. Tenha 
sempre um sorriso que irá transformar o dia 
de uma pessoa.

Conheça mais sobre os projetos de Missões 
Mundiais que ajudam a transformar o mundo. 
Lembre-se que transformar não é o mesmo 
que mudar. Nossa missão não é melhorar 
vidas, mas transformá-las. Que novas vidas 
sejam transformadas para o Reino de Deus.

Identique em sua igreja oportunidades que 
possam ser transformadas em ações 
missionárias. Sabe aquela reunião de 
Pequeno Grupo ou Célula? Ela pode ser 
transformada em momentos missionários. 

Transforme a vida de crianças e jovens 
envolvendo-os em missões. Identifique a 
habilidade de cada um e use-a nas ações 
da campanha.  Eles precisam se sentir parte 
desta missão.
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Motive a igreja a ofertar com alegria. E lembre aos 
administradores sobre a importância do envio da 
oferta para a JMM o quanto antes, mesmo que o 
alvo ainda não tenha sido alcançado.

Nos cultos, não pode faltar a música da campanha. 
Após algumas exibições do clipe, você pode 
promover um karaokê na sua igreja usando a 
versão “cante junto”. A brincadeira pode gerar 
comunhão e envolvimento com a campanha.

Alegre a alma e também o corpo. Incentive toda a 
sua igreja, amigos e familiares a vestirem a camisa 
da campanha. Entre em contato com a JMM para 
saber como adquirir a peça produzida em cinco 
opções de cores. Ainda temos o modelo infantil.

Transborde a alegria de Jesus que há em você. 
Contagie outras pessoas com o amor por 
missões. Crie oportunidades para isso, seja na 
sua igreja ou em atividades externas. Mostre à 
sua comunidade essa alegria.

Os Acampamentos de Promotores Voluntários são 
excelentes oportunidades para você se alegrar 
com as informações direto do campo trazidas por 
nossos líderes e missionários e também com 
outros promotores. Acompanhe a agenda em 
www.missoesmundiais.com.br/mobilize.

Pr. João Marcos B. Soares
DIRETOR EXECUTIVO DE MISSÕES MUNDIAIS

“Alegrem-se sempre no Senhor. 
Novamente direi: alegrem-se!

Seja a amabilidade de
vocês conhecida por todos. 

Perto está o Senhor.”
(Filipenses 4.4,5)

Alegrar-se no Senhor representa o fato de você colocar a sua alegria somente 
em Deus, não em coisas, pessoas ou relacionamentos. Essas fontes podem gerar 
alegria, mas será sempre algo passageiro. Mas a alegria que vem do Senhor é 
eterna, porque Ele é eterno e �el. Jamais irá nos decepcionar. Sua alegria deve 
estar em Jesus Cristo, fonte eterna de alegria. 

O texto de Paulo fala de alegria e aparentemente muda de assunto, passando 
a falar sobre amabilidade: “seja a amabilidade de vocês conhecida por todos”. 
Amabilidade, ou moderação como aparece em algumas traduções, é a forma 
amável como a pessoa que serve a Cristo deve se relacionar com os outros. 
Se eu tenho a alegria do Senhor, essa alegria precisa transparecer no meu 
relacionamento. E como é que ela transparece? Em forma de amor ao próximo, 
iniciando pelo trato com os outros, amabilidade.

E Paulo termina o trecho dizendo “perto está o Senhor”. Há duas ideias nisso. 
A primeira é a intimidade de Deus conosco. É por causa de sua proximidade 
em relação a nós que seu amor nos contagia, nos motivando a compartilhá-lo 
com outras pessoas. E também “perto está” no sentido de retorno. Precisamos 
ser amáveis para que as pessoas vejam a nossa alegria e creiam que Jesus Cristo 
está voltando. 

Podemos ajudar a melhorar a vida de muitas pessoas de diversas formas, como 
por meio de ações sociais. Mas se o principal não for levado, que é Jesus Cristo, 
estas vidas serão tão somente mudadas, não transformadas. A alegria que terão 
sem receber a Cristo será passageira e não terão a transformação que resulta em 
alegria eterna. Porque só quem transforma vidas é o Senhor Jesus. 

Precisamos re�etir a alegria e o amor do Salvador, a �m de que as pessoas 
possam conhecer a Cristo e, consequentemente, estarem com Ele na eternidade 
usufruindo da verdadeira alegria. 
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Maurício Bastos
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PARA MAIS INFORMAÇÕES

PROMOÇÃO JMM
Tel.(21) 98055-6261
promocao@jmm.org.br

Imagina se você tivesse o dom de com um simples toque 
transformar lágrimas em sorrisos, escuridão em luz, lixo em 
flores, sangue em água limpa e cristalina. Imagina se você 
pudesse colorir o mundo? Agora pare de imaginar e acredite 
que tudo isso é possível. Tudo o que precisamos para 
transformar o mundo está bem dentro do nosso coração: a 
alegria de Jesus! É com esta alegria que você, promotor 
voluntário, vai apoiar Missões Mundiais na missão de 
transformar o mundo.

Você é a nossa conexão direta com as igrejas. Todo o material 
da campanha “Transforme o Mundo com a Alegria de Jesus” 
foi cuidadosamente desenvolvido para que suas ações 
sejam eficientes e eficazes nessa mobilização.

Esperamos que você utilize as peças enviadas a sua igreja e 
também as que estão disponíveis no site 
www.missoesmundiais.com.br/campanha. 

Em todo o tempo, conte com o missionário 
mobilizador da sua região e também com 
nossa equipe de Promoção.

Email: promocao@jmm.org.br 
WhatsApp Promotor Conectado: (21) 98368-9999

Recado ao promotor
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Após conhecer todo o material da campanha, 
físico e digital, monte um projeto de 
mobilização para a sua e igreja e apresente-o 
ao seu pastor.

Forme um grupo de trabalho que envolva 
representantes de todas as áreas da sua igreja 
(músicos, missões, crianças, serviço social, etc).

Ultrapasse fronteiras. Motive sua igreja a 
conhecer a realidade de um campo 
missionário através de uma das viagens do 
programa Voluntários Sem Fronteiras. A agenda 
de caravanas está no site 
www.missoesmundiais.com.br/va.

Faça com que sua igreja viva Missões Mundiais 
não só durante um mês, mas por todo o ano, 
compartilhando informações, promovendo 
estudos, realizando congressos... 
Crie oportunidades para falar de missões.

Em todas as ações, compartilhe os conteúdos 
disponíveis na campanha e determine um alvo 
para oferta do Dia Especial.
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E A transformação do mundo começa em cada 

um de nós. Toda sua igreja, mesmo os novos 
convertidos, precisa entender que ela é 
participante do processo de transformação 
do mundo através da alegria de Jesus.

Pratique a amabilidade em todas as suas 
ações, dentro e fora da igreja. Seu trabalho 
como promotor voluntário só terá 
credibilidade se for feito com amor. Tenha 
sempre um sorriso que irá transformar o dia 
de uma pessoa.

Conheça mais sobre os projetos de Missões 
Mundiais que ajudam a transformar o mundo. 
Lembre-se que transformar não é o mesmo 
que mudar. Nossa missão não é melhorar 
vidas, mas transformá-las. Que novas vidas 
sejam transformadas para o Reino de Deus.

Identique em sua igreja oportunidades que 
possam ser transformadas em ações 
missionárias. Sabe aquela reunião de 
Pequeno Grupo ou Célula? Ela pode ser 
transformada em momentos missionários. 

Transforme a vida de crianças e jovens 
envolvendo-os em missões. Identifique a 
habilidade de cada um e use-a nas ações 
da campanha.  Eles precisam se sentir parte 
desta missão.
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Motive a igreja a ofertar com alegria. E lembre aos 
administradores sobre a importância do envio da 
oferta para a JMM o quanto antes, mesmo que o 
alvo ainda não tenha sido alcançado.

Nos cultos, não pode faltar a música da campanha. 
Após algumas exibições do clipe, você pode 
promover um karaokê na sua igreja usando a 
versão “cante junto”. A brincadeira pode gerar 
comunhão e envolvimento com a campanha.

Alegre a alma e também o corpo. Incentive toda a 
sua igreja, amigos e familiares a vestirem a camisa 
da campanha. Entre em contato com a JMM para 
saber como adquirir a peça produzida em cinco 
opções de cores. Ainda temos o modelo infantil.

Transborde a alegria de Jesus que há em você. 
Contagie outras pessoas com o amor por 
missões. Crie oportunidades para isso, seja na 
sua igreja ou em atividades externas. Mostre à 
sua comunidade essa alegria.

Os Acampamentos de Promotores Voluntários são 
excelentes oportunidades para você se alegrar 
com as informações direto do campo trazidas por 
nossos líderes e missionários e também com 
outros promotores. Acompanhe a agenda em 
www.missoesmundiais.com.br/mobilize.

Pr. João Marcos B. Soares
DIRETOR EXECUTIVO DE MISSÕES MUNDIAIS

“Alegrem-se sempre no Senhor. 
Novamente direi: alegrem-se!

Seja a amabilidade de
vocês conhecida por todos. 

Perto está o Senhor.”
(Filipenses 4.4,5)

Alegrar-se no Senhor representa o fato de você colocar a sua alegria somente 
em Deus, não em coisas, pessoas ou relacionamentos. Essas fontes podem gerar 
alegria, mas será sempre algo passageiro. Mas a alegria que vem do Senhor é 
eterna, porque Ele é eterno e �el. Jamais irá nos decepcionar. Sua alegria deve 
estar em Jesus Cristo, fonte eterna de alegria. 

O texto de Paulo fala de alegria e aparentemente muda de assunto, passando 
a falar sobre amabilidade: “seja a amabilidade de vocês conhecida por todos”. 
Amabilidade, ou moderação como aparece em algumas traduções, é a forma 
amável como a pessoa que serve a Cristo deve se relacionar com os outros. 
Se eu tenho a alegria do Senhor, essa alegria precisa transparecer no meu 
relacionamento. E como é que ela transparece? Em forma de amor ao próximo, 
iniciando pelo trato com os outros, amabilidade.

E Paulo termina o trecho dizendo “perto está o Senhor”. Há duas ideias nisso. 
A primeira é a intimidade de Deus conosco. É por causa de sua proximidade 
em relação a nós que seu amor nos contagia, nos motivando a compartilhá-lo 
com outras pessoas. E também “perto está” no sentido de retorno. Precisamos 
ser amáveis para que as pessoas vejam a nossa alegria e creiam que Jesus Cristo 
está voltando. 

Podemos ajudar a melhorar a vida de muitas pessoas de diversas formas, como 
por meio de ações sociais. Mas se o principal não for levado, que é Jesus Cristo, 
estas vidas serão tão somente mudadas, não transformadas. A alegria que terão 
sem receber a Cristo será passageira e não terão a transformação que resulta em 
alegria eterna. Porque só quem transforma vidas é o Senhor Jesus. 

Precisamos re�etir a alegria e o amor do Salvador, a �m de que as pessoas 
possam conhecer a Cristo e, consequentemente, estarem com Ele na eternidade 
usufruindo da verdadeira alegria. 
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Imagina se você tivesse o dom de com um simples toque 
transformar lágrimas em sorrisos, escuridão em luz, lixo em 
flores, sangue em água limpa e cristalina. Imagina se você 
pudesse colorir o mundo? Agora pare de imaginar e acredite 
que tudo isso é possível. Tudo o que precisamos para 
transformar o mundo está bem dentro do nosso coração: a 
alegria de Jesus! É com esta alegria que você, promotor 
voluntário, vai apoiar Missões Mundiais na missão de 
transformar o mundo.

Você é a nossa conexão direta com as igrejas. Todo o material 
da campanha “Transforme o Mundo com a Alegria de Jesus” 
foi cuidadosamente desenvolvido para que suas ações 
sejam eficientes e eficazes nessa mobilização.

Esperamos que você utilize as peças enviadas a sua igreja e 
também as que estão disponíveis no site 
www.missoesmundiais.com.br/campanha. 

Em todo o tempo, conte com o missionário 
mobilizador da sua região e também com 
nossa equipe de Promoção.

Email: promocao@jmm.org.br 
WhatsApp Promotor Conectado: (21) 98368-9999

Recado ao promotor
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Após conhecer todo o material da campanha, 
físico e digital, monte um projeto de 
mobilização para a sua e igreja e apresente-o 
ao seu pastor.

Forme um grupo de trabalho que envolva 
representantes de todas as áreas da sua igreja 
(músicos, missões, crianças, serviço social, etc).

Ultrapasse fronteiras. Motive sua igreja a 
conhecer a realidade de um campo 
missionário através de uma das viagens do 
programa Voluntários Sem Fronteiras. A agenda 
de caravanas está no site 
www.missoesmundiais.com.br/va.

Faça com que sua igreja viva Missões Mundiais 
não só durante um mês, mas por todo o ano, 
compartilhando informações, promovendo 
estudos, realizando congressos... 
Crie oportunidades para falar de missões.

Em todas as ações, compartilhe os conteúdos 
disponíveis na campanha e determine um alvo 
para oferta do Dia Especial.
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A transformação do mundo começa em cada 
um de nós. Toda sua igreja, mesmo os novos 
convertidos, precisa entender que ela é 
participante do processo de transformação 
do mundo através da alegria de Jesus.

Pratique a amabilidade em todas as suas 
ações, dentro e fora da igreja. Seu trabalho 
como promotor voluntário só terá 
credibilidade se for feito com amor. Tenha 
sempre um sorriso que irá transformar o dia 
de uma pessoa.

Conheça mais sobre os projetos de Missões 
Mundiais que ajudam a transformar o mundo. 
Lembre-se que transformar não é o mesmo 
que mudar. Nossa missão não é melhorar 
vidas, mas transformá-las. Que novas vidas 
sejam transformadas para o Reino de Deus.

Identique em sua igreja oportunidades que 
possam ser transformadas em ações 
missionárias. Sabe aquela reunião de 
Pequeno Grupo ou Célula? Ela pode ser 
transformada em momentos missionários. 

Transforme a vida de crianças e jovens 
envolvendo-os em missões. Identifique a 
habilidade de cada um e use-a nas ações 
da campanha.  Eles precisam se sentir parte 
desta missão.
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Motive a igreja a ofertar com alegria. E lembre aos 
administradores sobre a importância do envio da 
oferta para a JMM o quanto antes, mesmo que o 
alvo ainda não tenha sido alcançado.

Nos cultos, não pode faltar a música da campanha. 
Após algumas exibições do clipe, você pode 
promover um karaokê na sua igreja usando a 
versão “cante junto”. A brincadeira pode gerar 
comunhão e envolvimento com a campanha.

Alegre a alma e também o corpo. Incentive toda a 
sua igreja, amigos e familiares a vestirem a camisa 
da campanha. Entre em contato com a JMM para 
saber como adquirir a peça produzida em cinco 
opções de cores. Ainda temos o modelo infantil.

Transborde a alegria de Jesus que há em você. 
Contagie outras pessoas com o amor por 
missões. Crie oportunidades para isso, seja na 
sua igreja ou em atividades externas. Mostre à 
sua comunidade essa alegria.

Os Acampamentos de Promotores Voluntários são 
excelentes oportunidades para você se alegrar 
com as informações direto do campo trazidas por 
nossos líderes e missionários e também com 
outros promotores. Acompanhe a agenda em 
www.missoesmundiais.com.br/mobilize.

Pr. João Marcos B. Soares
DIRETOR EXECUTIVO DE MISSÕES MUNDIAIS

“Alegrem-se sempre no Senhor. 
Novamente direi: alegrem-se!

Seja a amabilidade de
vocês conhecida por todos. 

Perto está o Senhor.”
(Filipenses 4.4,5)

Alegrar-se no Senhor representa o fato de você colocar a sua alegria somente 
em Deus, não em coisas, pessoas ou relacionamentos. Essas fontes podem gerar 
alegria, mas será sempre algo passageiro. Mas a alegria que vem do Senhor é 
eterna, porque Ele é eterno e �el. Jamais irá nos decepcionar. Sua alegria deve 
estar em Jesus Cristo, fonte eterna de alegria. 

O texto de Paulo fala de alegria e aparentemente muda de assunto, passando 
a falar sobre amabilidade: “seja a amabilidade de vocês conhecida por todos”. 
Amabilidade, ou moderação como aparece em algumas traduções, é a forma 
amável como a pessoa que serve a Cristo deve se relacionar com os outros. 
Se eu tenho a alegria do Senhor, essa alegria precisa transparecer no meu 
relacionamento. E como é que ela transparece? Em forma de amor ao próximo, 
iniciando pelo trato com os outros, amabilidade.

E Paulo termina o trecho dizendo “perto está o Senhor”. Há duas ideias nisso. 
A primeira é a intimidade de Deus conosco. É por causa de sua proximidade 
em relação a nós que seu amor nos contagia, nos motivando a compartilhá-lo 
com outras pessoas. E também “perto está” no sentido de retorno. Precisamos 
ser amáveis para que as pessoas vejam a nossa alegria e creiam que Jesus Cristo 
está voltando. 

Podemos ajudar a melhorar a vida de muitas pessoas de diversas formas, como 
por meio de ações sociais. Mas se o principal não for levado, que é Jesus Cristo, 
estas vidas serão tão somente mudadas, não transformadas. A alegria que terão 
sem receber a Cristo será passageira e não terão a transformação que resulta em 
alegria eterna. Porque só quem transforma vidas é o Senhor Jesus. 

Precisamos re�etir a alegria e o amor do Salvador, a �m de que as pessoas 
possam conhecer a Cristo e, consequentemente, estarem com Ele na eternidade 
usufruindo da verdadeira alegria. 
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PROMOÇÃO JMM
Tel.(21) 98055-6261
promocao@jmm.org.br

Imagina se você tivesse o dom de com um simples toque 
transformar lágrimas em sorrisos, escuridão em luz, lixo em 
flores, sangue em água limpa e cristalina. Imagina se você 
pudesse colorir o mundo? Agora pare de imaginar e acredite 
que tudo isso é possível. Tudo o que precisamos para 
transformar o mundo está bem dentro do nosso coração: a 
alegria de Jesus! É com esta alegria que você, promotor 
voluntário, vai apoiar Missões Mundiais na missão de 
transformar o mundo.

Você é a nossa conexão direta com as igrejas. Todo o material 
da campanha “Transforme o Mundo com a Alegria de Jesus” 
foi cuidadosamente desenvolvido para que suas ações 
sejam eficientes e eficazes nessa mobilização.

Esperamos que você utilize as peças enviadas a sua igreja e 
também as que estão disponíveis no site 
www.missoesmundiais.com.br/campanha. 

Em todo o tempo, conte com o missionário 
mobilizador da sua região e também com 
nossa equipe de Promoção.

Email: promocao@jmm.org.br 
WhatsApp Promotor Conectado: (21) 98368-9999

Recado ao promotor
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Após conhecer todo o material da campanha, 
físico e digital, monte um projeto de 
mobilização para a sua e igreja e apresente-o 
ao seu pastor.

Forme um grupo de trabalho que envolva 
representantes de todas as áreas da sua igreja 
(músicos, missões, crianças, serviço social, etc).

Ultrapasse fronteiras. Motive sua igreja a 
conhecer a realidade de um campo 
missionário através de uma das viagens do 
programa Voluntários Sem Fronteiras. A agenda 
de caravanas está no site 
www.missoesmundiais.com.br/va.

Faça com que sua igreja viva Missões Mundiais 
não só durante um mês, mas por todo o ano, 
compartilhando informações, promovendo 
estudos, realizando congressos... 
Crie oportunidades para falar de missões.

Em todas as ações, compartilhe os conteúdos 
disponíveis na campanha e determine um alvo 
para oferta do Dia Especial.

TR
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SF
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R
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E A transformação do mundo começa em cada 

um de nós. Toda sua igreja, mesmo os novos 
convertidos, precisa entender que ela é 
participante do processo de transformação 
do mundo através da alegria de Jesus.

Pratique a amabilidade em todas as suas 
ações, dentro e fora da igreja. Seu trabalho 
como promotor voluntário só terá 
credibilidade se for feito com amor. Tenha 
sempre um sorriso que irá transformar o dia 
de uma pessoa.

Conheça mais sobre os projetos de Missões 
Mundiais que ajudam a transformar o mundo. 
Lembre-se que transformar não é o mesmo 
que mudar. Nossa missão não é melhorar 
vidas, mas transformá-las. Que novas vidas 
sejam transformadas para o Reino de Deus.

Identique em sua igreja oportunidades que 
possam ser transformadas em ações 
missionárias. Sabe aquela reunião de 
Pequeno Grupo ou Célula? Ela pode ser 
transformada em momentos missionários. 

Transforme a vida de crianças e jovens 
envolvendo-os em missões. Identifique a 
habilidade de cada um e use-a nas ações 
da campanha.  Eles precisam se sentir parte 
desta missão.
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Motive a igreja a ofertar com alegria. E lembre aos 
administradores sobre a importância do envio da 
oferta para a JMM o quanto antes, mesmo que o 
alvo ainda não tenha sido alcançado.

Nos cultos, não pode faltar a música da campanha. 
Após algumas exibições do clipe, você pode 
promover um karaokê na sua igreja usando a 
versão “cante junto”. A brincadeira pode gerar 
comunhão e envolvimento com a campanha.

Alegre a alma e também o corpo. Incentive toda a 
sua igreja, amigos e familiares a vestirem a camisa 
da campanha. Entre em contato com a JMM para 
saber como adquirir a peça produzida em cinco 
opções de cores. Ainda temos o modelo infantil.

Transborde a alegria de Jesus que há em você. 
Contagie outras pessoas com o amor por 
missões. Crie oportunidades para isso, seja na 
sua igreja ou em atividades externas. Mostre à 
sua comunidade essa alegria.

Os Acampamentos de Promotores Voluntários são 
excelentes oportunidades para você se alegrar 
com as informações direto do campo trazidas por 
nossos líderes e missionários e também com 
outros promotores. Acompanhe a agenda em 
www.missoesmundiais.com.br/mobilize.

Pr. João Marcos B. Soares
DIRETOR EXECUTIVO DE MISSÕES MUNDIAIS

“Alegrem-se sempre no Senhor. 
Novamente direi: alegrem-se!

Seja a amabilidade de
vocês conhecida por todos. 

Perto está o Senhor.”
(Filipenses 4.4,5)

Alegrar-se no Senhor representa o fato de você colocar a sua alegria somente 
em Deus, não em coisas, pessoas ou relacionamentos. Essas fontes podem gerar 
alegria, mas será sempre algo passageiro. Mas a alegria que vem do Senhor é 
eterna, porque Ele é eterno e �el. Jamais irá nos decepcionar. Sua alegria deve 
estar em Jesus Cristo, fonte eterna de alegria. 

O texto de Paulo fala de alegria e aparentemente muda de assunto, passando 
a falar sobre amabilidade: “seja a amabilidade de vocês conhecida por todos”. 
Amabilidade, ou moderação como aparece em algumas traduções, é a forma 
amável como a pessoa que serve a Cristo deve se relacionar com os outros. 
Se eu tenho a alegria do Senhor, essa alegria precisa transparecer no meu 
relacionamento. E como é que ela transparece? Em forma de amor ao próximo, 
iniciando pelo trato com os outros, amabilidade.

E Paulo termina o trecho dizendo “perto está o Senhor”. Há duas ideias nisso. 
A primeira é a intimidade de Deus conosco. É por causa de sua proximidade 
em relação a nós que seu amor nos contagia, nos motivando a compartilhá-lo 
com outras pessoas. E também “perto está” no sentido de retorno. Precisamos 
ser amáveis para que as pessoas vejam a nossa alegria e creiam que Jesus Cristo 
está voltando. 

Podemos ajudar a melhorar a vida de muitas pessoas de diversas formas, como 
por meio de ações sociais. Mas se o principal não for levado, que é Jesus Cristo, 
estas vidas serão tão somente mudadas, não transformadas. A alegria que terão 
sem receber a Cristo será passageira e não terão a transformação que resulta em 
alegria eterna. Porque só quem transforma vidas é o Senhor Jesus. 

Precisamos re�etir a alegria e o amor do Salvador, a �m de que as pessoas 
possam conhecer a Cristo e, consequentemente, estarem com Ele na eternidade 
usufruindo da verdadeira alegria. 
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Maurício Bastos
COORDENADOR DE MOBILIZAÇÃO
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PROMOÇÃO JMM
Tel.(21) 98055-6261
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Imagina se você tivesse o dom de com um simples toque 
transformar lágrimas em sorrisos, escuridão em luz, lixo em 
flores, sangue em água limpa e cristalina. Imagina se você 
pudesse colorir o mundo? Agora pare de imaginar e acredite 
que tudo isso é possível. Tudo o que precisamos para 
transformar o mundo está bem dentro do nosso coração: a 
alegria de Jesus! É com esta alegria que você, promotor 
voluntário, vai apoiar Missões Mundiais na missão de 
transformar o mundo.

Você é a nossa conexão direta com as igrejas. Todo o material 
da campanha “Transforme o Mundo com a Alegria de Jesus” 
foi cuidadosamente desenvolvido para que suas ações 
sejam eficientes e eficazes nessa mobilização.

Esperamos que você utilize as peças enviadas a sua igreja e 
também as que estão disponíveis no site 
www.missoesmundiais.com.br/campanha. 

Em todo o tempo, conte com o missionário 
mobilizador da sua região e também com 
nossa equipe de Promoção.

Email: promocao@jmm.org.br 
WhatsApp Promotor Conectado: (21) 98368-9999

Recado ao promotor
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Após conhecer todo o material da campanha, 
físico e digital, monte um projeto de 
mobilização para a sua e igreja e apresente-o 
ao seu pastor.

Forme um grupo de trabalho que envolva 
representantes de todas as áreas da sua igreja 
(músicos, missões, crianças, serviço social, etc).

Ultrapasse fronteiras. Motive sua igreja a 
conhecer a realidade de um campo 
missionário através de uma das viagens do 
programa Voluntários Sem Fronteiras. A agenda 
de caravanas está no site 
www.missoesmundiais.com.br/va.

Faça com que sua igreja viva Missões Mundiais 
não só durante um mês, mas por todo o ano, 
compartilhando informações, promovendo 
estudos, realizando congressos... 
Crie oportunidades para falar de missões.

Em todas as ações, compartilhe os conteúdos 
disponíveis na campanha e determine um alvo 
para oferta do Dia Especial.
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A transformação do mundo começa em cada 
um de nós. Toda sua igreja, mesmo os novos 
convertidos, precisa entender que ela é 
participante do processo de transformação 
do mundo através da alegria de Jesus.

Pratique a amabilidade em todas as suas 
ações, dentro e fora da igreja. Seu trabalho 
como promotor voluntário só terá 
credibilidade se for feito com amor. Tenha 
sempre um sorriso que irá transformar o dia 
de uma pessoa.

Conheça mais sobre os projetos de Missões 
Mundiais que ajudam a transformar o mundo. 
Lembre-se que transformar não é o mesmo 
que mudar. Nossa missão não é melhorar 
vidas, mas transformá-las. Que novas vidas 
sejam transformadas para o Reino de Deus.

Identique em sua igreja oportunidades que 
possam ser transformadas em ações 
missionárias. Sabe aquela reunião de 
Pequeno Grupo ou Célula? Ela pode ser 
transformada em momentos missionários. 

Transforme a vida de crianças e jovens 
envolvendo-os em missões. Identifique a 
habilidade de cada um e use-a nas ações 
da campanha.  Eles precisam se sentir parte 
desta missão.
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Motive a igreja a ofertar com alegria. E lembre aos 
administradores sobre a importância do envio da 
oferta para a JMM o quanto antes, mesmo que o 
alvo ainda não tenha sido alcançado.

Nos cultos, não pode faltar a música da campanha. 
Após algumas exibições do clipe, você pode 
promover um karaokê na sua igreja usando a 
versão “cante junto”. A brincadeira pode gerar 
comunhão e envolvimento com a campanha.

Alegre a alma e também o corpo. Incentive toda a 
sua igreja, amigos e familiares a vestirem a camisa 
da campanha. Entre em contato com a JMM para 
saber como adquirir a peça produzida em cinco 
opções de cores. Ainda temos o modelo infantil.

Transborde a alegria de Jesus que há em você. 
Contagie outras pessoas com o amor por 
missões. Crie oportunidades para isso, seja na 
sua igreja ou em atividades externas. Mostre à 
sua comunidade essa alegria.

Os Acampamentos de Promotores Voluntários são 
excelentes oportunidades para você se alegrar 
com as informações direto do campo trazidas por 
nossos líderes e missionários e também com 
outros promotores. Acompanhe a agenda em 
www.missoesmundiais.com.br/mobilize.

Pr. João Marcos B. Soares
DIRETOR EXECUTIVO DE MISSÕES MUNDIAIS

“Alegrem-se sempre no Senhor. 
Novamente direi: alegrem-se!

Seja a amabilidade de
vocês conhecida por todos. 

Perto está o Senhor.”
(Filipenses 4.4,5)

Alegrar-se no Senhor representa o fato de você colocar a sua alegria somente 
em Deus, não em coisas, pessoas ou relacionamentos. Essas fontes podem gerar 
alegria, mas será sempre algo passageiro. Mas a alegria que vem do Senhor é 
eterna, porque Ele é eterno e �el. Jamais irá nos decepcionar. Sua alegria deve 
estar em Jesus Cristo, fonte eterna de alegria. 

O texto de Paulo fala de alegria e aparentemente muda de assunto, passando 
a falar sobre amabilidade: “seja a amabilidade de vocês conhecida por todos”. 
Amabilidade, ou moderação como aparece em algumas traduções, é a forma 
amável como a pessoa que serve a Cristo deve se relacionar com os outros. 
Se eu tenho a alegria do Senhor, essa alegria precisa transparecer no meu 
relacionamento. E como é que ela transparece? Em forma de amor ao próximo, 
iniciando pelo trato com os outros, amabilidade.

E Paulo termina o trecho dizendo “perto está o Senhor”. Há duas ideias nisso. 
A primeira é a intimidade de Deus conosco. É por causa de sua proximidade 
em relação a nós que seu amor nos contagia, nos motivando a compartilhá-lo 
com outras pessoas. E também “perto está” no sentido de retorno. Precisamos 
ser amáveis para que as pessoas vejam a nossa alegria e creiam que Jesus Cristo 
está voltando. 

Podemos ajudar a melhorar a vida de muitas pessoas de diversas formas, como 
por meio de ações sociais. Mas se o principal não for levado, que é Jesus Cristo, 
estas vidas serão tão somente mudadas, não transformadas. A alegria que terão 
sem receber a Cristo será passageira e não terão a transformação que resulta em 
alegria eterna. Porque só quem transforma vidas é o Senhor Jesus. 

Precisamos re�etir a alegria e o amor do Salvador, a �m de que as pessoas 
possam conhecer a Cristo e, consequentemente, estarem com Ele na eternidade 
usufruindo da verdadeira alegria. 



RJ

Silvio Camilo
Norte Fluminense
Tel. (22) 99735-1157
e-mail: silvio.camilo@jmm.org.br

RJ

Pr. Kelson Franco
Baixada Fluminense
Tel. (21) 99667-6736
e-mail: kelson.franco@jmm.org.br

RJ

Pr. Cleverson Bigarani
Zona Oeste e Sul Fluminense
Tel. (21) 97475-8729
e-mail: cleverson.bigarani@jmm.org.br

SP

Erik Heitor
Centro Norte, Bauru e adjacências
Tel. (14) 99143-6123
e-mail: erik.rafael@jmm.org.br

SP

Pr. Anderson Barros
Capital
Tel. (11) 96622-5901
e-mail: anderson.barros@jmm.org.br

SP

William Viel
Campinas e Região
Tel. (19) 99322-1657
e-mail: william.viel@jmm.org.br

SU
LPr. Diego Santana 

Tel. (41) 99216-1445
e-mail: diego.santana@jmm.org.br

MM ITINERANTE

Abdallah Fadel
Tel. (45) 99113-2084
e-mail: abdallahsiham@hotmail.com

D
F/G

OJorge Nascimento
Tel. (62) 99914-0068 
e-mail: jorge.nascimento@jmm.org.br

M
T

Pr. Levi Godinho
Tel. (65) 99929-8180
e-mail: levi.godinho@jmm.org.br

M
S

Marcia Carrilho
Tel. (67) 99620-2727
e-mail: marcia.carrilho@jmm.org.br

M
G

Pr. José Rene
Tel. (31) 3429-2030/ (31) 98485-5746
e-mail: rene.toledo@jmm.org.br

ES

Pr. Gilnei Gil
Tel. (27) 99254-5273
e-mail: gilnei.gil@jmm.org.br

RJ

Pr. Antonio Galvão
Capital
Tel. (21) 98368-8000
e-mail: antonio.galvao@jmm.org.br

RJ

Pr. Felipe Oliveira
Niterói, Itaboraí, São Gonçalo e adjacências
Tel. (22) 99735-1157
e-mail: felipe.oliveira@jmm.org.br

PA
A

P/TOPr. Luiz Henrique de Carvalho
Tel. (91) 98449-7548
e-mail: luiz.carvalho@jmm.org.br

PE
RN

/PBSandro Rocha
Tel. (81) 98209-8718
e-mail: sandro.rocha@jmm.org.br

BA
/SEJoão Marcos Florentino 

Tel. (71) 98105-5469
e-mail: joao.florentino@jmm.org.br

Maurício Bastos
COORDENADOR DE MOBILIZAÇÃO

Tel. (21) 98055-0505 / (21) 2122-1900 ramal: 218
e-mail: mauricio.bastos@jmm.org.br

PARA MAIS INFORMAÇÕES

PROMOÇÃO JMM
Tel.(21) 98055-6261
promocao@jmm.org.br

Imagina se você tivesse o dom de com um simples toque 
transformar lágrimas em sorrisos, escuridão em luz, lixo em 
flores, sangue em água limpa e cristalina. Imagina se você 
pudesse colorir o mundo? Agora pare de imaginar e acredite 
que tudo isso é possível. Tudo o que precisamos para 
transformar o mundo está bem dentro do nosso coração: a 
alegria de Jesus! É com esta alegria que você, promotor 
voluntário, vai apoiar Missões Mundiais na missão de 
transformar o mundo.

Você é a nossa conexão direta com as igrejas. Todo o material 
da campanha “Transforme o Mundo com a Alegria de Jesus” 
foi cuidadosamente desenvolvido para que suas ações 
sejam eficientes e eficazes nessa mobilização.

Esperamos que você utilize as peças enviadas a sua igreja e 
também as que estão disponíveis no site 
www.missoesmundiais.com.br/campanha. 

Em todo o tempo, conte com o missionário 
mobilizador da sua região e também com 
nossa equipe de Promoção.

Email: promocao@jmm.org.br 
WhatsApp Promotor Conectado: (21) 98368-9999

Recado ao promotor
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Após conhecer todo o material da campanha, 
físico e digital, monte um projeto de 
mobilização para a sua e igreja e apresente-o 
ao seu pastor.

Forme um grupo de trabalho que envolva 
representantes de todas as áreas da sua igreja 
(músicos, missões, crianças, serviço social, etc).

Ultrapasse fronteiras. Motive sua igreja a 
conhecer a realidade de um campo 
missionário através de uma das viagens do 
programa Voluntários Sem Fronteiras. A agenda 
de caravanas está no site 
www.missoesmundiais.com.br/va.

Faça com que sua igreja viva Missões Mundiais 
não só durante um mês, mas por todo o ano, 
compartilhando informações, promovendo 
estudos, realizando congressos... 
Crie oportunidades para falar de missões.

Em todas as ações, compartilhe os conteúdos 
disponíveis na campanha e determine um alvo 
para oferta do Dia Especial.
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um de nós. Toda sua igreja, mesmo os novos 
convertidos, precisa entender que ela é 
participante do processo de transformação 
do mundo através da alegria de Jesus.

Pratique a amabilidade em todas as suas 
ações, dentro e fora da igreja. Seu trabalho 
como promotor voluntário só terá 
credibilidade se for feito com amor. Tenha 
sempre um sorriso que irá transformar o dia 
de uma pessoa.

Conheça mais sobre os projetos de Missões 
Mundiais que ajudam a transformar o mundo. 
Lembre-se que transformar não é o mesmo 
que mudar. Nossa missão não é melhorar 
vidas, mas transformá-las. Que novas vidas 
sejam transformadas para o Reino de Deus.

Identique em sua igreja oportunidades que 
possam ser transformadas em ações 
missionárias. Sabe aquela reunião de 
Pequeno Grupo ou Célula? Ela pode ser 
transformada em momentos missionários. 

Transforme a vida de crianças e jovens 
envolvendo-os em missões. Identifique a 
habilidade de cada um e use-a nas ações 
da campanha.  Eles precisam se sentir parte 
desta missão.
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Motive a igreja a ofertar com alegria. E lembre aos 
administradores sobre a importância do envio da 
oferta para a JMM o quanto antes, mesmo que o 
alvo ainda não tenha sido alcançado.

Nos cultos, não pode faltar a música da campanha. 
Após algumas exibições do clipe, você pode 
promover um karaokê na sua igreja usando a 
versão “cante junto”. A brincadeira pode gerar 
comunhão e envolvimento com a campanha.

Alegre a alma e também o corpo. Incentive toda a 
sua igreja, amigos e familiares a vestirem a camisa 
da campanha. Entre em contato com a JMM para 
saber como adquirir a peça produzida em cinco 
opções de cores. Ainda temos o modelo infantil.

Transborde a alegria de Jesus que há em você. 
Contagie outras pessoas com o amor por 
missões. Crie oportunidades para isso, seja na 
sua igreja ou em atividades externas. Mostre à 
sua comunidade essa alegria.

Os Acampamentos de Promotores Voluntários são 
excelentes oportunidades para você se alegrar 
com as informações direto do campo trazidas por 
nossos líderes e missionários e também com 
outros promotores. Acompanhe a agenda em 
www.missoesmundiais.com.br/mobilize.

Pr. João Marcos B. Soares
DIRETOR EXECUTIVO DE MISSÕES MUNDIAIS

“Alegrem-se sempre no Senhor. 
Novamente direi: alegrem-se!

Seja a amabilidade de
vocês conhecida por todos. 

Perto está o Senhor.”
(Filipenses 4.4,5)

Alegrar-se no Senhor representa o fato de você colocar a sua alegria somente 
em Deus, não em coisas, pessoas ou relacionamentos. Essas fontes podem gerar 
alegria, mas será sempre algo passageiro. Mas a alegria que vem do Senhor é 
eterna, porque Ele é eterno e �el. Jamais irá nos decepcionar. Sua alegria deve 
estar em Jesus Cristo, fonte eterna de alegria. 

O texto de Paulo fala de alegria e aparentemente muda de assunto, passando 
a falar sobre amabilidade: “seja a amabilidade de vocês conhecida por todos”. 
Amabilidade, ou moderação como aparece em algumas traduções, é a forma 
amável como a pessoa que serve a Cristo deve se relacionar com os outros. 
Se eu tenho a alegria do Senhor, essa alegria precisa transparecer no meu 
relacionamento. E como é que ela transparece? Em forma de amor ao próximo, 
iniciando pelo trato com os outros, amabilidade.

E Paulo termina o trecho dizendo “perto está o Senhor”. Há duas ideias nisso. 
A primeira é a intimidade de Deus conosco. É por causa de sua proximidade 
em relação a nós que seu amor nos contagia, nos motivando a compartilhá-lo 
com outras pessoas. E também “perto está” no sentido de retorno. Precisamos 
ser amáveis para que as pessoas vejam a nossa alegria e creiam que Jesus Cristo 
está voltando. 

Podemos ajudar a melhorar a vida de muitas pessoas de diversas formas, como 
por meio de ações sociais. Mas se o principal não for levado, que é Jesus Cristo, 
estas vidas serão tão somente mudadas, não transformadas. A alegria que terão 
sem receber a Cristo será passageira e não terão a transformação que resulta em 
alegria eterna. Porque só quem transforma vidas é o Senhor Jesus. 

Precisamos re�etir a alegria e o amor do Salvador, a �m de que as pessoas 
possam conhecer a Cristo e, consequentemente, estarem com Ele na eternidade 
usufruindo da verdadeira alegria. 
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Maurício Bastos
COORDENADOR DE MOBILIZAÇÃO
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PARA MAIS INFORMAÇÕES

PROMOÇÃO JMM
Tel.(21) 98055-6261
promocao@jmm.org.br

Imagina se você tivesse o dom de com um simples toque 
transformar lágrimas em sorrisos, escuridão em luz, lixo em 
flores, sangue em água limpa e cristalina. Imagina se você 
pudesse colorir o mundo? Agora pare de imaginar e acredite 
que tudo isso é possível. Tudo o que precisamos para 
transformar o mundo está bem dentro do nosso coração: a 
alegria de Jesus! É com esta alegria que você, promotor 
voluntário, vai apoiar Missões Mundiais na missão de 
transformar o mundo.

Você é a nossa conexão direta com as igrejas. Todo o material 
da campanha “Transforme o Mundo com a Alegria de Jesus” 
foi cuidadosamente desenvolvido para que suas ações 
sejam eficientes e eficazes nessa mobilização.

Esperamos que você utilize as peças enviadas a sua igreja e 
também as que estão disponíveis no site 
www.missoesmundiais.com.br/campanha. 

Em todo o tempo, conte com o missionário 
mobilizador da sua região e também com 
nossa equipe de Promoção.

Email: promocao@jmm.org.br 
WhatsApp Promotor Conectado: (21) 98368-9999

Recado ao promotor
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Após conhecer todo o material da campanha, 
físico e digital, monte um projeto de 
mobilização para a sua e igreja e apresente-o 
ao seu pastor.

Forme um grupo de trabalho que envolva 
representantes de todas as áreas da sua igreja 
(músicos, missões, crianças, serviço social, etc).

Ultrapasse fronteiras. Motive sua igreja a 
conhecer a realidade de um campo 
missionário através de uma das viagens do 
programa Voluntários Sem Fronteiras. A agenda 
de caravanas está no site 
www.missoesmundiais.com.br/va.

Faça com que sua igreja viva Missões Mundiais 
não só durante um mês, mas por todo o ano, 
compartilhando informações, promovendo 
estudos, realizando congressos... 
Crie oportunidades para falar de missões.

Em todas as ações, compartilhe os conteúdos 
disponíveis na campanha e determine um alvo 
para oferta do Dia Especial.
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A transformação do mundo começa em cada 
um de nós. Toda sua igreja, mesmo os novos 
convertidos, precisa entender que ela é 
participante do processo de transformação 
do mundo através da alegria de Jesus.

Pratique a amabilidade em todas as suas 
ações, dentro e fora da igreja. Seu trabalho 
como promotor voluntário só terá 
credibilidade se for feito com amor. Tenha 
sempre um sorriso que irá transformar o dia 
de uma pessoa.

Conheça mais sobre os projetos de Missões 
Mundiais que ajudam a transformar o mundo. 
Lembre-se que transformar não é o mesmo 
que mudar. Nossa missão não é melhorar 
vidas, mas transformá-las. Que novas vidas 
sejam transformadas para o Reino de Deus.

Identique em sua igreja oportunidades que 
possam ser transformadas em ações 
missionárias. Sabe aquela reunião de 
Pequeno Grupo ou Célula? Ela pode ser 
transformada em momentos missionários. 

Transforme a vida de crianças e jovens 
envolvendo-os em missões. Identifique a 
habilidade de cada um e use-a nas ações 
da campanha.  Eles precisam se sentir parte 
desta missão.
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Motive a igreja a ofertar com alegria. E lembre aos 
administradores sobre a importância do envio da 
oferta para a JMM o quanto antes, mesmo que o 
alvo ainda não tenha sido alcançado.

Nos cultos, não pode faltar a música da campanha. 
Após algumas exibições do clipe, você pode 
promover um karaokê na sua igreja usando a 
versão “cante junto”. A brincadeira pode gerar 
comunhão e envolvimento com a campanha.

Alegre a alma e também o corpo. Incentive toda a 
sua igreja, amigos e familiares a vestirem a camisa 
da campanha. Entre em contato com a JMM para 
saber como adquirir a peça produzida em cinco 
opções de cores. Ainda temos o modelo infantil.

Transborde a alegria de Jesus que há em você. 
Contagie outras pessoas com o amor por 
missões. Crie oportunidades para isso, seja na 
sua igreja ou em atividades externas. Mostre à 
sua comunidade essa alegria.

Os Acampamentos de Promotores Voluntários são 
excelentes oportunidades para você se alegrar 
com as informações direto do campo trazidas por 
nossos líderes e missionários e também com 
outros promotores. Acompanhe a agenda em 
www.missoesmundiais.com.br/mobilize.

Pr. João Marcos B. Soares
DIRETOR EXECUTIVO DE MISSÕES MUNDIAIS

“Alegrem-se sempre no Senhor. 
Novamente direi: alegrem-se!

Seja a amabilidade de
vocês conhecida por todos. 

Perto está o Senhor.”
(Filipenses 4.4,5)

Alegrar-se no Senhor representa o fato de você colocar a sua alegria somente 
em Deus, não em coisas, pessoas ou relacionamentos. Essas fontes podem gerar 
alegria, mas será sempre algo passageiro. Mas a alegria que vem do Senhor é 
eterna, porque Ele é eterno e �el. Jamais irá nos decepcionar. Sua alegria deve 
estar em Jesus Cristo, fonte eterna de alegria. 

O texto de Paulo fala de alegria e aparentemente muda de assunto, passando 
a falar sobre amabilidade: “seja a amabilidade de vocês conhecida por todos”. 
Amabilidade, ou moderação como aparece em algumas traduções, é a forma 
amável como a pessoa que serve a Cristo deve se relacionar com os outros. 
Se eu tenho a alegria do Senhor, essa alegria precisa transparecer no meu 
relacionamento. E como é que ela transparece? Em forma de amor ao próximo, 
iniciando pelo trato com os outros, amabilidade.

E Paulo termina o trecho dizendo “perto está o Senhor”. Há duas ideias nisso. 
A primeira é a intimidade de Deus conosco. É por causa de sua proximidade 
em relação a nós que seu amor nos contagia, nos motivando a compartilhá-lo 
com outras pessoas. E também “perto está” no sentido de retorno. Precisamos 
ser amáveis para que as pessoas vejam a nossa alegria e creiam que Jesus Cristo 
está voltando. 

Podemos ajudar a melhorar a vida de muitas pessoas de diversas formas, como 
por meio de ações sociais. Mas se o principal não for levado, que é Jesus Cristo, 
estas vidas serão tão somente mudadas, não transformadas. A alegria que terão 
sem receber a Cristo será passageira e não terão a transformação que resulta em 
alegria eterna. Porque só quem transforma vidas é o Senhor Jesus. 

Precisamos re�etir a alegria e o amor do Salvador, a �m de que as pessoas 
possam conhecer a Cristo e, consequentemente, estarem com Ele na eternidade 
usufruindo da verdadeira alegria. 
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Imagina se você tivesse o dom de com um simples toque 
transformar lágrimas em sorrisos, escuridão em luz, lixo em 
flores, sangue em água limpa e cristalina. Imagina se você 
pudesse colorir o mundo? Agora pare de imaginar e acredite 
que tudo isso é possível. Tudo o que precisamos para 
transformar o mundo está bem dentro do nosso coração: a 
alegria de Jesus! É com esta alegria que você, promotor 
voluntário, vai apoiar Missões Mundiais na missão de 
transformar o mundo.

Você é a nossa conexão direta com as igrejas. Todo o material 
da campanha “Transforme o Mundo com a Alegria de Jesus” 
foi cuidadosamente desenvolvido para que suas ações 
sejam eficientes e eficazes nessa mobilização.

Esperamos que você utilize as peças enviadas a sua igreja e 
também as que estão disponíveis no site 
www.missoesmundiais.com.br/campanha. 

Em todo o tempo, conte com o missionário 
mobilizador da sua região e também com 
nossa equipe de Promoção.

Email: promocao@jmm.org.br 
WhatsApp Promotor Conectado: (21) 98368-9999

Recado ao promotor
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Após conhecer todo o material da campanha, 
físico e digital, monte um projeto de 
mobilização para a sua e igreja e apresente-o 
ao seu pastor.

Forme um grupo de trabalho que envolva 
representantes de todas as áreas da sua igreja 
(músicos, missões, crianças, serviço social, etc).

Ultrapasse fronteiras. Motive sua igreja a 
conhecer a realidade de um campo 
missionário através de uma das viagens do 
programa Voluntários Sem Fronteiras. A agenda 
de caravanas está no site 
www.missoesmundiais.com.br/va.

Faça com que sua igreja viva Missões Mundiais 
não só durante um mês, mas por todo o ano, 
compartilhando informações, promovendo 
estudos, realizando congressos... 
Crie oportunidades para falar de missões.

Em todas as ações, compartilhe os conteúdos 
disponíveis na campanha e determine um alvo 
para oferta do Dia Especial.

TR
A
N
SF

O
R
M
E A transformação do mundo começa em cada 

um de nós. Toda sua igreja, mesmo os novos 
convertidos, precisa entender que ela é 
participante do processo de transformação 
do mundo através da alegria de Jesus.

Pratique a amabilidade em todas as suas 
ações, dentro e fora da igreja. Seu trabalho 
como promotor voluntário só terá 
credibilidade se for feito com amor. Tenha 
sempre um sorriso que irá transformar o dia 
de uma pessoa.

Conheça mais sobre os projetos de Missões 
Mundiais que ajudam a transformar o mundo. 
Lembre-se que transformar não é o mesmo 
que mudar. Nossa missão não é melhorar 
vidas, mas transformá-las. Que novas vidas 
sejam transformadas para o Reino de Deus.

Identique em sua igreja oportunidades que 
possam ser transformadas em ações 
missionárias. Sabe aquela reunião de 
Pequeno Grupo ou Célula? Ela pode ser 
transformada em momentos missionários. 

Transforme a vida de crianças e jovens 
envolvendo-os em missões. Identifique a 
habilidade de cada um e use-a nas ações 
da campanha.  Eles precisam se sentir parte 
desta missão.
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Motive a igreja a ofertar com alegria. E lembre aos 
administradores sobre a importância do envio da 
oferta para a JMM o quanto antes, mesmo que o 
alvo ainda não tenha sido alcançado.

Nos cultos, não pode faltar a música da campanha. 
Após algumas exibições do clipe, você pode 
promover um karaokê na sua igreja usando a 
versão “cante junto”. A brincadeira pode gerar 
comunhão e envolvimento com a campanha.

Alegre a alma e também o corpo. Incentive toda a 
sua igreja, amigos e familiares a vestirem a camisa 
da campanha. Entre em contato com a JMM para 
saber como adquirir a peça produzida em cinco 
opções de cores. Ainda temos o modelo infantil.

Transborde a alegria de Jesus que há em você. 
Contagie outras pessoas com o amor por 
missões. Crie oportunidades para isso, seja na 
sua igreja ou em atividades externas. Mostre à 
sua comunidade essa alegria.

Os Acampamentos de Promotores Voluntários são 
excelentes oportunidades para você se alegrar 
com as informações direto do campo trazidas por 
nossos líderes e missionários e também com 
outros promotores. Acompanhe a agenda em 
www.missoesmundiais.com.br/mobilize.

Pr. João Marcos B. Soares
DIRETOR EXECUTIVO DE MISSÕES MUNDIAIS

“Alegrem-se sempre no Senhor. 
Novamente direi: alegrem-se!

Seja a amabilidade de
vocês conhecida por todos. 

Perto está o Senhor.”
(Filipenses 4.4,5)

Alegrar-se no Senhor representa o fato de você colocar a sua alegria somente 
em Deus, não em coisas, pessoas ou relacionamentos. Essas fontes podem gerar 
alegria, mas será sempre algo passageiro. Mas a alegria que vem do Senhor é 
eterna, porque Ele é eterno e �el. Jamais irá nos decepcionar. Sua alegria deve 
estar em Jesus Cristo, fonte eterna de alegria. 

O texto de Paulo fala de alegria e aparentemente muda de assunto, passando 
a falar sobre amabilidade: “seja a amabilidade de vocês conhecida por todos”. 
Amabilidade, ou moderação como aparece em algumas traduções, é a forma 
amável como a pessoa que serve a Cristo deve se relacionar com os outros. 
Se eu tenho a alegria do Senhor, essa alegria precisa transparecer no meu 
relacionamento. E como é que ela transparece? Em forma de amor ao próximo, 
iniciando pelo trato com os outros, amabilidade.

E Paulo termina o trecho dizendo “perto está o Senhor”. Há duas ideias nisso. 
A primeira é a intimidade de Deus conosco. É por causa de sua proximidade 
em relação a nós que seu amor nos contagia, nos motivando a compartilhá-lo 
com outras pessoas. E também “perto está” no sentido de retorno. Precisamos 
ser amáveis para que as pessoas vejam a nossa alegria e creiam que Jesus Cristo 
está voltando. 

Podemos ajudar a melhorar a vida de muitas pessoas de diversas formas, como 
por meio de ações sociais. Mas se o principal não for levado, que é Jesus Cristo, 
estas vidas serão tão somente mudadas, não transformadas. A alegria que terão 
sem receber a Cristo será passageira e não terão a transformação que resulta em 
alegria eterna. Porque só quem transforma vidas é o Senhor Jesus. 

Precisamos re�etir a alegria e o amor do Salvador, a �m de que as pessoas 
possam conhecer a Cristo e, consequentemente, estarem com Ele na eternidade 
usufruindo da verdadeira alegria. 
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Maurício Bastos
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PARA MAIS INFORMAÇÕES

PROMOÇÃO JMM
Tel.(21) 98055-6261
promocao@jmm.org.br

Imagina se você tivesse o dom de com um simples toque 
transformar lágrimas em sorrisos, escuridão em luz, lixo em 
flores, sangue em água limpa e cristalina. Imagina se você 
pudesse colorir o mundo? Agora pare de imaginar e acredite 
que tudo isso é possível. Tudo o que precisamos para 
transformar o mundo está bem dentro do nosso coração: a 
alegria de Jesus! É com esta alegria que você, promotor 
voluntário, vai apoiar Missões Mundiais na missão de 
transformar o mundo.

Você é a nossa conexão direta com as igrejas. Todo o material 
da campanha “Transforme o Mundo com a Alegria de Jesus” 
foi cuidadosamente desenvolvido para que suas ações 
sejam eficientes e eficazes nessa mobilização.

Esperamos que você utilize as peças enviadas a sua igreja e 
também as que estão disponíveis no site 
www.missoesmundiais.com.br/campanha. 

Em todo o tempo, conte com o missionário 
mobilizador da sua região e também com 
nossa equipe de Promoção.

Email: promocao@jmm.org.br 
WhatsApp Promotor Conectado: (21) 98368-9999

Recado ao promotor
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Após conhecer todo o material da campanha, 
físico e digital, monte um projeto de 
mobilização para a sua e igreja e apresente-o 
ao seu pastor.

Forme um grupo de trabalho que envolva 
representantes de todas as áreas da sua igreja 
(músicos, missões, crianças, serviço social, etc).

Ultrapasse fronteiras. Motive sua igreja a 
conhecer a realidade de um campo 
missionário através de uma das viagens do 
programa Voluntários Sem Fronteiras. A agenda 
de caravanas está no site 
www.missoesmundiais.com.br/va.

Faça com que sua igreja viva Missões Mundiais 
não só durante um mês, mas por todo o ano, 
compartilhando informações, promovendo 
estudos, realizando congressos... 
Crie oportunidades para falar de missões.

Em todas as ações, compartilhe os conteúdos 
disponíveis na campanha e determine um alvo 
para oferta do Dia Especial.
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A transformação do mundo começa em cada 
um de nós. Toda sua igreja, mesmo os novos 
convertidos, precisa entender que ela é 
participante do processo de transformação 
do mundo através da alegria de Jesus.

Pratique a amabilidade em todas as suas 
ações, dentro e fora da igreja. Seu trabalho 
como promotor voluntário só terá 
credibilidade se for feito com amor. Tenha 
sempre um sorriso que irá transformar o dia 
de uma pessoa.

Conheça mais sobre os projetos de Missões 
Mundiais que ajudam a transformar o mundo. 
Lembre-se que transformar não é o mesmo 
que mudar. Nossa missão não é melhorar 
vidas, mas transformá-las. Que novas vidas 
sejam transformadas para o Reino de Deus.

Identique em sua igreja oportunidades que 
possam ser transformadas em ações 
missionárias. Sabe aquela reunião de 
Pequeno Grupo ou Célula? Ela pode ser 
transformada em momentos missionários. 

Transforme a vida de crianças e jovens 
envolvendo-os em missões. Identifique a 
habilidade de cada um e use-a nas ações 
da campanha.  Eles precisam se sentir parte 
desta missão.

A
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Motive a igreja a ofertar com alegria. E lembre aos 
administradores sobre a importância do envio da 
oferta para a JMM o quanto antes, mesmo que o 
alvo ainda não tenha sido alcançado.

Nos cultos, não pode faltar a música da campanha. 
Após algumas exibições do clipe, você pode 
promover um karaokê na sua igreja usando a 
versão “cante junto”. A brincadeira pode gerar 
comunhão e envolvimento com a campanha.

Alegre a alma e também o corpo. Incentive toda a 
sua igreja, amigos e familiares a vestirem a camisa 
da campanha. Entre em contato com a JMM para 
saber como adquirir a peça produzida em cinco 
opções de cores. Ainda temos o modelo infantil.

Transborde a alegria de Jesus que há em você. 
Contagie outras pessoas com o amor por 
missões. Crie oportunidades para isso, seja na 
sua igreja ou em atividades externas. Mostre à 
sua comunidade essa alegria.

Os Acampamentos de Promotores Voluntários são 
excelentes oportunidades para você se alegrar 
com as informações direto do campo trazidas por 
nossos líderes e missionários e também com 
outros promotores. Acompanhe a agenda em 
www.missoesmundiais.com.br/mobilize.

Pr. João Marcos B. Soares
DIRETOR EXECUTIVO DE MISSÕES MUNDIAIS

“Alegrem-se sempre no Senhor. 
Novamente direi: alegrem-se!

Seja a amabilidade de
vocês conhecida por todos. 

Perto está o Senhor.”
(Filipenses 4.4,5)

Alegrar-se no Senhor representa o fato de você colocar a sua alegria somente 
em Deus, não em coisas, pessoas ou relacionamentos. Essas fontes podem gerar 
alegria, mas será sempre algo passageiro. Mas a alegria que vem do Senhor é 
eterna, porque Ele é eterno e �el. Jamais irá nos decepcionar. Sua alegria deve 
estar em Jesus Cristo, fonte eterna de alegria. 

O texto de Paulo fala de alegria e aparentemente muda de assunto, passando 
a falar sobre amabilidade: “seja a amabilidade de vocês conhecida por todos”. 
Amabilidade, ou moderação como aparece em algumas traduções, é a forma 
amável como a pessoa que serve a Cristo deve se relacionar com os outros. 
Se eu tenho a alegria do Senhor, essa alegria precisa transparecer no meu 
relacionamento. E como é que ela transparece? Em forma de amor ao próximo, 
iniciando pelo trato com os outros, amabilidade.

E Paulo termina o trecho dizendo “perto está o Senhor”. Há duas ideias nisso. 
A primeira é a intimidade de Deus conosco. É por causa de sua proximidade 
em relação a nós que seu amor nos contagia, nos motivando a compartilhá-lo 
com outras pessoas. E também “perto está” no sentido de retorno. Precisamos 
ser amáveis para que as pessoas vejam a nossa alegria e creiam que Jesus Cristo 
está voltando. 

Podemos ajudar a melhorar a vida de muitas pessoas de diversas formas, como 
por meio de ações sociais. Mas se o principal não for levado, que é Jesus Cristo, 
estas vidas serão tão somente mudadas, não transformadas. A alegria que terão 
sem receber a Cristo será passageira e não terão a transformação que resulta em 
alegria eterna. Porque só quem transforma vidas é o Senhor Jesus. 

Precisamos re�etir a alegria e o amor do Salvador, a �m de que as pessoas 
possam conhecer a Cristo e, consequentemente, estarem com Ele na eternidade 
usufruindo da verdadeira alegria. 
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Maurício Bastos
COORDENADOR DE MOBILIZAÇÃO

Tel. (21) 98055-0505 / (21) 2122-1900 ramal: 218
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PARA MAIS INFORMAÇÕES

PROMOÇÃO JMM
Tel.(21) 98055-6261
promocao@jmm.org.br

Imagina se você tivesse o dom de com um simples toque 
transformar lágrimas em sorrisos, escuridão em luz, lixo em 
flores, sangue em água limpa e cristalina. Imagina se você 
pudesse colorir o mundo? Agora pare de imaginar e acredite 
que tudo isso é possível. Tudo o que precisamos para 
transformar o mundo está bem dentro do nosso coração: a 
alegria de Jesus! É com esta alegria que você, promotor 
voluntário, vai apoiar Missões Mundiais na missão de 
transformar o mundo.

Você é a nossa conexão direta com as igrejas. Todo o material 
da campanha “Transforme o Mundo com a Alegria de Jesus” 
foi cuidadosamente desenvolvido para que suas ações 
sejam eficientes e eficazes nessa mobilização.

Esperamos que você utilize as peças enviadas a sua igreja e 
também as que estão disponíveis no site 
www.missoesmundiais.com.br/campanha. 

Em todo o tempo, conte com o missionário 
mobilizador da sua região e também com 
nossa equipe de Promoção.

Email: promocao@jmm.org.br 
WhatsApp Promotor Conectado: (21) 98368-9999

Recado ao promotor
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Após conhecer todo o material da campanha, 
físico e digital, monte um projeto de 
mobilização para a sua e igreja e apresente-o 
ao seu pastor.

Forme um grupo de trabalho que envolva 
representantes de todas as áreas da sua igreja 
(músicos, missões, crianças, serviço social, etc).

Ultrapasse fronteiras. Motive sua igreja a 
conhecer a realidade de um campo 
missionário através de uma das viagens do 
programa Voluntários Sem Fronteiras. A agenda 
de caravanas está no site 
www.missoesmundiais.com.br/va.

Faça com que sua igreja viva Missões Mundiais 
não só durante um mês, mas por todo o ano, 
compartilhando informações, promovendo 
estudos, realizando congressos... 
Crie oportunidades para falar de missões.

Em todas as ações, compartilhe os conteúdos 
disponíveis na campanha e determine um alvo 
para oferta do Dia Especial.
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E A transformação do mundo começa em cada 

um de nós. Toda sua igreja, mesmo os novos 
convertidos, precisa entender que ela é 
participante do processo de transformação 
do mundo através da alegria de Jesus.

Pratique a amabilidade em todas as suas 
ações, dentro e fora da igreja. Seu trabalho 
como promotor voluntário só terá 
credibilidade se for feito com amor. Tenha 
sempre um sorriso que irá transformar o dia 
de uma pessoa.

Conheça mais sobre os projetos de Missões 
Mundiais que ajudam a transformar o mundo. 
Lembre-se que transformar não é o mesmo 
que mudar. Nossa missão não é melhorar 
vidas, mas transformá-las. Que novas vidas 
sejam transformadas para o Reino de Deus.

Identique em sua igreja oportunidades que 
possam ser transformadas em ações 
missionárias. Sabe aquela reunião de 
Pequeno Grupo ou Célula? Ela pode ser 
transformada em momentos missionários. 

Transforme a vida de crianças e jovens 
envolvendo-os em missões. Identifique a 
habilidade de cada um e use-a nas ações 
da campanha.  Eles precisam se sentir parte 
desta missão.
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Motive a igreja a ofertar com alegria. E lembre aos 
administradores sobre a importância do envio da 
oferta para a JMM o quanto antes, mesmo que o 
alvo ainda não tenha sido alcançado.

Nos cultos, não pode faltar a música da campanha. 
Após algumas exibições do clipe, você pode 
promover um karaokê na sua igreja usando a 
versão “cante junto”. A brincadeira pode gerar 
comunhão e envolvimento com a campanha.

Alegre a alma e também o corpo. Incentive toda a 
sua igreja, amigos e familiares a vestirem a camisa 
da campanha. Entre em contato com a JMM para 
saber como adquirir a peça produzida em cinco 
opções de cores. Ainda temos o modelo infantil.

Transborde a alegria de Jesus que há em você. 
Contagie outras pessoas com o amor por 
missões. Crie oportunidades para isso, seja na 
sua igreja ou em atividades externas. Mostre à 
sua comunidade essa alegria.

Os Acampamentos de Promotores Voluntários são 
excelentes oportunidades para você se alegrar 
com as informações direto do campo trazidas por 
nossos líderes e missionários e também com 
outros promotores. Acompanhe a agenda em 
www.missoesmundiais.com.br/mobilize.

Pr. João Marcos B. Soares
DIRETOR EXECUTIVO DE MISSÕES MUNDIAIS

“Alegrem-se sempre no Senhor. 
Novamente direi: alegrem-se!

Seja a amabilidade de
vocês conhecida por todos. 

Perto está o Senhor.”
(Filipenses 4.4,5)

Alegrar-se no Senhor representa o fato de você colocar a sua alegria somente 
em Deus, não em coisas, pessoas ou relacionamentos. Essas fontes podem gerar 
alegria, mas será sempre algo passageiro. Mas a alegria que vem do Senhor é 
eterna, porque Ele é eterno e �el. Jamais irá nos decepcionar. Sua alegria deve 
estar em Jesus Cristo, fonte eterna de alegria. 

O texto de Paulo fala de alegria e aparentemente muda de assunto, passando 
a falar sobre amabilidade: “seja a amabilidade de vocês conhecida por todos”. 
Amabilidade, ou moderação como aparece em algumas traduções, é a forma 
amável como a pessoa que serve a Cristo deve se relacionar com os outros. 
Se eu tenho a alegria do Senhor, essa alegria precisa transparecer no meu 
relacionamento. E como é que ela transparece? Em forma de amor ao próximo, 
iniciando pelo trato com os outros, amabilidade.

E Paulo termina o trecho dizendo “perto está o Senhor”. Há duas ideias nisso. 
A primeira é a intimidade de Deus conosco. É por causa de sua proximidade 
em relação a nós que seu amor nos contagia, nos motivando a compartilhá-lo 
com outras pessoas. E também “perto está” no sentido de retorno. Precisamos 
ser amáveis para que as pessoas vejam a nossa alegria e creiam que Jesus Cristo 
está voltando. 

Podemos ajudar a melhorar a vida de muitas pessoas de diversas formas, como 
por meio de ações sociais. Mas se o principal não for levado, que é Jesus Cristo, 
estas vidas serão tão somente mudadas, não transformadas. A alegria que terão 
sem receber a Cristo será passageira e não terão a transformação que resulta em 
alegria eterna. Porque só quem transforma vidas é o Senhor Jesus. 

Precisamos re�etir a alegria e o amor do Salvador, a �m de que as pessoas 
possam conhecer a Cristo e, consequentemente, estarem com Ele na eternidade 
usufruindo da verdadeira alegria. 
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PARA MAIS INFORMAÇÕES

PROMOÇÃO JMM
Tel.(21) 98055-6261
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Imagina se você tivesse o dom de com um simples toque 
transformar lágrimas em sorrisos, escuridão em luz, lixo em 
flores, sangue em água limpa e cristalina. Imagina se você 
pudesse colorir o mundo? Agora pare de imaginar e acredite 
que tudo isso é possível. Tudo o que precisamos para 
transformar o mundo está bem dentro do nosso coração: a 
alegria de Jesus! É com esta alegria que você, promotor 
voluntário, vai apoiar Missões Mundiais na missão de 
transformar o mundo.

Você é a nossa conexão direta com as igrejas. Todo o material 
da campanha “Transforme o Mundo com a Alegria de Jesus” 
foi cuidadosamente desenvolvido para que suas ações 
sejam eficientes e eficazes nessa mobilização.

Esperamos que você utilize as peças enviadas a sua igreja e 
também as que estão disponíveis no site 
www.missoesmundiais.com.br/campanha. 

Em todo o tempo, conte com o missionário 
mobilizador da sua região e também com 
nossa equipe de Promoção.

Email: promocao@jmm.org.br 
WhatsApp Promotor Conectado: (21) 98368-9999

Recado ao promotor
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Após conhecer todo o material da campanha, 
físico e digital, monte um projeto de 
mobilização para a sua e igreja e apresente-o 
ao seu pastor.

Forme um grupo de trabalho que envolva 
representantes de todas as áreas da sua igreja 
(músicos, missões, crianças, serviço social, etc).

Ultrapasse fronteiras. Motive sua igreja a 
conhecer a realidade de um campo 
missionário através de uma das viagens do 
programa Voluntários Sem Fronteiras. A agenda 
de caravanas está no site 
www.missoesmundiais.com.br/va.

Faça com que sua igreja viva Missões Mundiais 
não só durante um mês, mas por todo o ano, 
compartilhando informações, promovendo 
estudos, realizando congressos... 
Crie oportunidades para falar de missões.

Em todas as ações, compartilhe os conteúdos 
disponíveis na campanha e determine um alvo 
para oferta do Dia Especial.
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A transformação do mundo começa em cada 
um de nós. Toda sua igreja, mesmo os novos 
convertidos, precisa entender que ela é 
participante do processo de transformação 
do mundo através da alegria de Jesus.

Pratique a amabilidade em todas as suas 
ações, dentro e fora da igreja. Seu trabalho 
como promotor voluntário só terá 
credibilidade se for feito com amor. Tenha 
sempre um sorriso que irá transformar o dia 
de uma pessoa.

Conheça mais sobre os projetos de Missões 
Mundiais que ajudam a transformar o mundo. 
Lembre-se que transformar não é o mesmo 
que mudar. Nossa missão não é melhorar 
vidas, mas transformá-las. Que novas vidas 
sejam transformadas para o Reino de Deus.

Identique em sua igreja oportunidades que 
possam ser transformadas em ações 
missionárias. Sabe aquela reunião de 
Pequeno Grupo ou Célula? Ela pode ser 
transformada em momentos missionários. 

Transforme a vida de crianças e jovens 
envolvendo-os em missões. Identifique a 
habilidade de cada um e use-a nas ações 
da campanha.  Eles precisam se sentir parte 
desta missão.
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Motive a igreja a ofertar com alegria. E lembre aos 
administradores sobre a importância do envio da 
oferta para a JMM o quanto antes, mesmo que o 
alvo ainda não tenha sido alcançado.

Nos cultos, não pode faltar a música da campanha. 
Após algumas exibições do clipe, você pode 
promover um karaokê na sua igreja usando a 
versão “cante junto”. A brincadeira pode gerar 
comunhão e envolvimento com a campanha.

Alegre a alma e também o corpo. Incentive toda a 
sua igreja, amigos e familiares a vestirem a camisa 
da campanha. Entre em contato com a JMM para 
saber como adquirir a peça produzida em cinco 
opções de cores. Ainda temos o modelo infantil.

Transborde a alegria de Jesus que há em você. 
Contagie outras pessoas com o amor por 
missões. Crie oportunidades para isso, seja na 
sua igreja ou em atividades externas. Mostre à 
sua comunidade essa alegria.

Os Acampamentos de Promotores Voluntários são 
excelentes oportunidades para você se alegrar 
com as informações direto do campo trazidas por 
nossos líderes e missionários e também com 
outros promotores. Acompanhe a agenda em 
www.missoesmundiais.com.br/mobilize.

Pr. João Marcos B. Soares
DIRETOR EXECUTIVO DE MISSÕES MUNDIAIS

“Alegrem-se sempre no Senhor. 
Novamente direi: alegrem-se!

Seja a amabilidade de
vocês conhecida por todos. 

Perto está o Senhor.”
(Filipenses 4.4,5)

Alegrar-se no Senhor representa o fato de você colocar a sua alegria somente 
em Deus, não em coisas, pessoas ou relacionamentos. Essas fontes podem gerar 
alegria, mas será sempre algo passageiro. Mas a alegria que vem do Senhor é 
eterna, porque Ele é eterno e �el. Jamais irá nos decepcionar. Sua alegria deve 
estar em Jesus Cristo, fonte eterna de alegria. 

O texto de Paulo fala de alegria e aparentemente muda de assunto, passando 
a falar sobre amabilidade: “seja a amabilidade de vocês conhecida por todos”. 
Amabilidade, ou moderação como aparece em algumas traduções, é a forma 
amável como a pessoa que serve a Cristo deve se relacionar com os outros. 
Se eu tenho a alegria do Senhor, essa alegria precisa transparecer no meu 
relacionamento. E como é que ela transparece? Em forma de amor ao próximo, 
iniciando pelo trato com os outros, amabilidade.

E Paulo termina o trecho dizendo “perto está o Senhor”. Há duas ideias nisso. 
A primeira é a intimidade de Deus conosco. É por causa de sua proximidade 
em relação a nós que seu amor nos contagia, nos motivando a compartilhá-lo 
com outras pessoas. E também “perto está” no sentido de retorno. Precisamos 
ser amáveis para que as pessoas vejam a nossa alegria e creiam que Jesus Cristo 
está voltando. 

Podemos ajudar a melhorar a vida de muitas pessoas de diversas formas, como 
por meio de ações sociais. Mas se o principal não for levado, que é Jesus Cristo, 
estas vidas serão tão somente mudadas, não transformadas. A alegria que terão 
sem receber a Cristo será passageira e não terão a transformação que resulta em 
alegria eterna. Porque só quem transforma vidas é o Senhor Jesus. 

Precisamos re�etir a alegria e o amor do Salvador, a �m de que as pessoas 
possam conhecer a Cristo e, consequentemente, estarem com Ele na eternidade 
usufruindo da verdadeira alegria. 
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PARA MAIS INFORMAÇÕES

PROMOÇÃO JMM
Tel.(21) 98055-6261
promocao@jmm.org.br

Imagina se você tivesse o dom de com um simples toque 
transformar lágrimas em sorrisos, escuridão em luz, lixo em 
flores, sangue em água limpa e cristalina. Imagina se você 
pudesse colorir o mundo? Agora pare de imaginar e acredite 
que tudo isso é possível. Tudo o que precisamos para 
transformar o mundo está bem dentro do nosso coração: a 
alegria de Jesus! É com esta alegria que você, promotor 
voluntário, vai apoiar Missões Mundiais na missão de 
transformar o mundo.

Você é a nossa conexão direta com as igrejas. Todo o material 
da campanha “Transforme o Mundo com a Alegria de Jesus” 
foi cuidadosamente desenvolvido para que suas ações 
sejam eficientes e eficazes nessa mobilização.

Esperamos que você utilize as peças enviadas a sua igreja e 
também as que estão disponíveis no site 
www.missoesmundiais.com.br/campanha. 

Em todo o tempo, conte com o missionário 
mobilizador da sua região e também com 
nossa equipe de Promoção.

Email: promocao@jmm.org.br 
WhatsApp Promotor Conectado: (21) 98368-9999

Recado ao promotor
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Após conhecer todo o material da campanha, 
físico e digital, monte um projeto de 
mobilização para a sua e igreja e apresente-o 
ao seu pastor.

Forme um grupo de trabalho que envolva 
representantes de todas as áreas da sua igreja 
(músicos, missões, crianças, serviço social, etc).

Ultrapasse fronteiras. Motive sua igreja a 
conhecer a realidade de um campo 
missionário através de uma das viagens do 
programa Voluntários Sem Fronteiras. A agenda 
de caravanas está no site 
www.missoesmundiais.com.br/va.

Faça com que sua igreja viva Missões Mundiais 
não só durante um mês, mas por todo o ano, 
compartilhando informações, promovendo 
estudos, realizando congressos... 
Crie oportunidades para falar de missões.

Em todas as ações, compartilhe os conteúdos 
disponíveis na campanha e determine um alvo 
para oferta do Dia Especial.
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E A transformação do mundo começa em cada 

um de nós. Toda sua igreja, mesmo os novos 
convertidos, precisa entender que ela é 
participante do processo de transformação 
do mundo através da alegria de Jesus.

Pratique a amabilidade em todas as suas 
ações, dentro e fora da igreja. Seu trabalho 
como promotor voluntário só terá 
credibilidade se for feito com amor. Tenha 
sempre um sorriso que irá transformar o dia 
de uma pessoa.

Conheça mais sobre os projetos de Missões 
Mundiais que ajudam a transformar o mundo. 
Lembre-se que transformar não é o mesmo 
que mudar. Nossa missão não é melhorar 
vidas, mas transformá-las. Que novas vidas 
sejam transformadas para o Reino de Deus.

Identique em sua igreja oportunidades que 
possam ser transformadas em ações 
missionárias. Sabe aquela reunião de 
Pequeno Grupo ou Célula? Ela pode ser 
transformada em momentos missionários. 

Transforme a vida de crianças e jovens 
envolvendo-os em missões. Identifique a 
habilidade de cada um e use-a nas ações 
da campanha.  Eles precisam se sentir parte 
desta missão.
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Motive a igreja a ofertar com alegria. E lembre aos 
administradores sobre a importância do envio da 
oferta para a JMM o quanto antes, mesmo que o 
alvo ainda não tenha sido alcançado.

Nos cultos, não pode faltar a música da campanha. 
Após algumas exibições do clipe, você pode 
promover um karaokê na sua igreja usando a 
versão “cante junto”. A brincadeira pode gerar 
comunhão e envolvimento com a campanha.

Alegre a alma e também o corpo. Incentive toda a 
sua igreja, amigos e familiares a vestirem a camisa 
da campanha. Entre em contato com a JMM para 
saber como adquirir a peça produzida em cinco 
opções de cores. Ainda temos o modelo infantil.

Transborde a alegria de Jesus que há em você. 
Contagie outras pessoas com o amor por 
missões. Crie oportunidades para isso, seja na 
sua igreja ou em atividades externas. Mostre à 
sua comunidade essa alegria.

Os Acampamentos de Promotores Voluntários são 
excelentes oportunidades para você se alegrar 
com as informações direto do campo trazidas por 
nossos líderes e missionários e também com 
outros promotores. Acompanhe a agenda em 
www.missoesmundiais.com.br/mobilize.

Pr. João Marcos B. Soares
DIRETOR EXECUTIVO DE MISSÕES MUNDIAIS

“Alegrem-se sempre no Senhor. 
Novamente direi: alegrem-se!

Seja a amabilidade de
vocês conhecida por todos. 

Perto está o Senhor.”
(Filipenses 4.4,5)

Alegrar-se no Senhor representa o fato de você colocar a sua alegria somente 
em Deus, não em coisas, pessoas ou relacionamentos. Essas fontes podem gerar 
alegria, mas será sempre algo passageiro. Mas a alegria que vem do Senhor é 
eterna, porque Ele é eterno e �el. Jamais irá nos decepcionar. Sua alegria deve 
estar em Jesus Cristo, fonte eterna de alegria. 

O texto de Paulo fala de alegria e aparentemente muda de assunto, passando 
a falar sobre amabilidade: “seja a amabilidade de vocês conhecida por todos”. 
Amabilidade, ou moderação como aparece em algumas traduções, é a forma 
amável como a pessoa que serve a Cristo deve se relacionar com os outros. 
Se eu tenho a alegria do Senhor, essa alegria precisa transparecer no meu 
relacionamento. E como é que ela transparece? Em forma de amor ao próximo, 
iniciando pelo trato com os outros, amabilidade.

E Paulo termina o trecho dizendo “perto está o Senhor”. Há duas ideias nisso. 
A primeira é a intimidade de Deus conosco. É por causa de sua proximidade 
em relação a nós que seu amor nos contagia, nos motivando a compartilhá-lo 
com outras pessoas. E também “perto está” no sentido de retorno. Precisamos 
ser amáveis para que as pessoas vejam a nossa alegria e creiam que Jesus Cristo 
está voltando. 

Podemos ajudar a melhorar a vida de muitas pessoas de diversas formas, como 
por meio de ações sociais. Mas se o principal não for levado, que é Jesus Cristo, 
estas vidas serão tão somente mudadas, não transformadas. A alegria que terão 
sem receber a Cristo será passageira e não terão a transformação que resulta em 
alegria eterna. Porque só quem transforma vidas é o Senhor Jesus. 

Precisamos re�etir a alegria e o amor do Salvador, a �m de que as pessoas 
possam conhecer a Cristo e, consequentemente, estarem com Ele na eternidade 
usufruindo da verdadeira alegria. 

RJ

Silvio Camilo
Norte Fluminense
Tel. (22) 99735-1157
e-mail: silvio.camilo@jmm.org.br

RJ

Pr. Kelson Franco
Baixada Fluminense
Tel. (21) 99667-6736
e-mail: kelson.franco@jmm.org.br

RJ

Pr. Cleverson Bigarani
Zona Oeste e Sul Fluminense
Tel. (21) 97475-8729
e-mail: cleverson.bigarani@jmm.org.br

SP

Erik Heitor
Centro Norte, Bauru e adjacências
Tel. (14) 99143-6123
e-mail: erik.rafael@jmm.org.br

SP

Pr. Anderson Barros
Capital
Tel. (11) 96622-5901
e-mail: anderson.barros@jmm.org.br

SP

William Viel
Campinas e Região
Tel. (19) 99322-1657
e-mail: william.viel@jmm.org.br

SU
L Pr. Diego Santana 

Tel. (41) 99216-1445
e-mail: diego.santana@jmm.org.br

MM ITINERANTE

Abdallah Fadel
Tel. (45) 99113-2084
e-mail: abdallahsiham@hotmail.com

D
F/

G
O Jorge Nascimento

Tel. (62) 99914-0068 
e-mail: jorge.nascimento@jmm.org.br

M
T

Pr. Levi Godinho
Tel. (65) 99929-8180
e-mail: levi.godinho@jmm.org.br

M
S

Marcia Carrilho
Tel. (67) 99620-2727
e-mail: marcia.carrilho@jmm.org.br

M
G

Pr. José Rene
Tel. (31) 3429-2030/ (31) 98485-5746
e-mail: rene.toledo@jmm.org.br

ES

Pr. Gilnei Gil
Tel. (27) 99254-5273
e-mail: gilnei.gil@jmm.org.br

RJ

Pr. Antonio Galvão
Capital
Tel. (21) 98368-8000
e-mail: antonio.galvao@jmm.org.br

RJ

Pr. Felipe Oliveira
Niterói, Itaboraí, São Gonçalo e adjacências
Tel. (22) 99735-1157
e-mail: felipe.oliveira@jmm.org.br

PA
A

P/
TO Pr. Luiz Henrique de Carvalho

Tel. (91) 98449-7548
e-mail: luiz.carvalho@jmm.org.br

PE
RN

/P
B Sandro Rocha

Tel. (81) 98209-8718
e-mail: sandro.rocha@jmm.org.br

BA
/S

E João Marcos Florentino 
Tel. (71) 98105-5469
e-mail: joao.florentino@jmm.org.br

Maurício Bastos
COORDENADOR DE MOBILIZAÇÃO

Tel. (21) 98055-0505 / (21) 2122-1900 ramal: 218
e-mail: mauricio.bastos@jmm.org.br

PARA MAIS INFORMAÇÕES

PROMOÇÃO JMM
Tel.(21) 98055-6261
promocao@jmm.org.br

Imagina se você tivesse o dom de com um simples toque 
transformar lágrimas em sorrisos, escuridão em luz, lixo em 
flores, sangue em água limpa e cristalina. Imagina se você 
pudesse colorir o mundo? Agora pare de imaginar e acredite 
que tudo isso é possível. Tudo o que precisamos para 
transformar o mundo está bem dentro do nosso coração: a 
alegria de Jesus! É com esta alegria que você, promotor 
voluntário, vai apoiar Missões Mundiais na missão de 
transformar o mundo.

Você é a nossa conexão direta com as igrejas. Todo o material 
da campanha “Transforme o Mundo com a Alegria de Jesus” 
foi cuidadosamente desenvolvido para que suas ações 
sejam eficientes e eficazes nessa mobilização.

Esperamos que você utilize as peças enviadas a sua igreja e 
também as que estão disponíveis no site 
www.missoesmundiais.com.br/campanha. 

Em todo o tempo, conte com o missionário 
mobilizador da sua região e também com 
nossa equipe de Promoção.

Email: promocao@jmm.org.br 
WhatsApp Promotor Conectado: (21) 98368-9999

Recado ao promotor

M
O
B
ILIZ

E

Após conhecer todo o material da campanha, 
físico e digital, monte um projeto de 
mobilização para a sua e igreja e apresente-o 
ao seu pastor.

Forme um grupo de trabalho que envolva 
representantes de todas as áreas da sua igreja 
(músicos, missões, crianças, serviço social, etc).

Ultrapasse fronteiras. Motive sua igreja a 
conhecer a realidade de um campo 
missionário através de uma das viagens do 
programa Voluntários Sem Fronteiras. A agenda 
de caravanas está no site 
www.missoesmundiais.com.br/va.

Faça com que sua igreja viva Missões Mundiais 
não só durante um mês, mas por todo o ano, 
compartilhando informações, promovendo 
estudos, realizando congressos... 
Crie oportunidades para falar de missões.

Em todas as ações, compartilhe os conteúdos 
disponíveis na campanha e determine um alvo 
para oferta do Dia Especial.

TR
A
N
SFO

R
M
E

A transformação do mundo começa em cada 
um de nós. Toda sua igreja, mesmo os novos 
convertidos, precisa entender que ela é 
participante do processo de transformação 
do mundo através da alegria de Jesus.

Pratique a amabilidade em todas as suas 
ações, dentro e fora da igreja. Seu trabalho 
como promotor voluntário só terá 
credibilidade se for feito com amor. Tenha 
sempre um sorriso que irá transformar o dia 
de uma pessoa.

Conheça mais sobre os projetos de Missões 
Mundiais que ajudam a transformar o mundo. 
Lembre-se que transformar não é o mesmo 
que mudar. Nossa missão não é melhorar 
vidas, mas transformá-las. Que novas vidas 
sejam transformadas para o Reino de Deus.

Identique em sua igreja oportunidades que 
possam ser transformadas em ações 
missionárias. Sabe aquela reunião de 
Pequeno Grupo ou Célula? Ela pode ser 
transformada em momentos missionários. 

Transforme a vida de crianças e jovens 
envolvendo-os em missões. Identifique a 
habilidade de cada um e use-a nas ações 
da campanha.  Eles precisam se sentir parte 
desta missão.

A
LE

G
R
E

Motive a igreja a ofertar com alegria. E lembre aos 
administradores sobre a importância do envio da 
oferta para a JMM o quanto antes, mesmo que o 
alvo ainda não tenha sido alcançado.

Nos cultos, não pode faltar a música da campanha. 
Após algumas exibições do clipe, você pode 
promover um karaokê na sua igreja usando a 
versão “cante junto”. A brincadeira pode gerar 
comunhão e envolvimento com a campanha.

Alegre a alma e também o corpo. Incentive toda a 
sua igreja, amigos e familiares a vestirem a camisa 
da campanha. Entre em contato com a JMM para 
saber como adquirir a peça produzida em cinco 
opções de cores. Ainda temos o modelo infantil.

Transborde a alegria de Jesus que há em você. 
Contagie outras pessoas com o amor por 
missões. Crie oportunidades para isso, seja na 
sua igreja ou em atividades externas. Mostre à 
sua comunidade essa alegria.

Os Acampamentos de Promotores Voluntários são 
excelentes oportunidades para você se alegrar 
com as informações direto do campo trazidas por 
nossos líderes e missionários e também com 
outros promotores. Acompanhe a agenda em 
www.missoesmundiais.com.br/mobilize.

Pr. João Marcos B. Soares
DIRETOR EXECUTIVO DE MISSÕES MUNDIAIS

“Alegrem-se sempre no Senhor. 
Novamente direi: alegrem-se!

Seja a amabilidade de
vocês conhecida por todos. 

Perto está o Senhor.”
(Filipenses 4.4,5)

Alegrar-se no Senhor representa o fato de você colocar a sua alegria somente 
em Deus, não em coisas, pessoas ou relacionamentos. Essas fontes podem gerar 
alegria, mas será sempre algo passageiro. Mas a alegria que vem do Senhor é 
eterna, porque Ele é eterno e �el. Jamais irá nos decepcionar. Sua alegria deve 
estar em Jesus Cristo, fonte eterna de alegria. 

O texto de Paulo fala de alegria e aparentemente muda de assunto, passando 
a falar sobre amabilidade: “seja a amabilidade de vocês conhecida por todos”. 
Amabilidade, ou moderação como aparece em algumas traduções, é a forma 
amável como a pessoa que serve a Cristo deve se relacionar com os outros. 
Se eu tenho a alegria do Senhor, essa alegria precisa transparecer no meu 
relacionamento. E como é que ela transparece? Em forma de amor ao próximo, 
iniciando pelo trato com os outros, amabilidade.

E Paulo termina o trecho dizendo “perto está o Senhor”. Há duas ideias nisso. 
A primeira é a intimidade de Deus conosco. É por causa de sua proximidade 
em relação a nós que seu amor nos contagia, nos motivando a compartilhá-lo 
com outras pessoas. E também “perto está” no sentido de retorno. Precisamos 
ser amáveis para que as pessoas vejam a nossa alegria e creiam que Jesus Cristo 
está voltando. 

Podemos ajudar a melhorar a vida de muitas pessoas de diversas formas, como 
por meio de ações sociais. Mas se o principal não for levado, que é Jesus Cristo, 
estas vidas serão tão somente mudadas, não transformadas. A alegria que terão 
sem receber a Cristo será passageira e não terão a transformação que resulta em 
alegria eterna. Porque só quem transforma vidas é o Senhor Jesus. 

Precisamos re�etir a alegria e o amor do Salvador, a �m de que as pessoas 
possam conhecer a Cristo e, consequentemente, estarem com Ele na eternidade 
usufruindo da verdadeira alegria. 


