
Fernanda Victório é Analista de Relações com Comunidades na Vale 
e, em maio de 2019, participou da segunda caravana emergencial 
do programa Voluntários Sem Fronteiras a Moçambique. Ela já havia 
feito uma viagem individual a Moçambique como voluntária de 
Missões Mundiais muito antes da passagem do ciclone Idai. 
Fernanda não havia se programado para viajar no ano passado, 
principalmente após ter testemunhado o rompimento da barragem 
de Córrego do Feijão, em Brumadinho/MG.

E foi esta a esperança que Fernanda ajudou a levar a Moçambique. 
Onde ao lado de missionárias de Missões Mundiais e de outros 
voluntários trabalhou em unidades do PEPE (programa socioeducativo), 
atividades recreativas e educacionais para crianças e evangelismo.

“Acredito que Deus nos capacita diariamente. Vivi de perto uma 
tragédia, o rompimento da barragem de Córrego do Feijão, em 
Brumadinho. Senti a dor das pessoas e hoje tenho a certeza do quanto 
precisamos uns dos outros”. “A minha fé e o meu relacionamento com 
Deus me ajudaram a passar por tudo e me fortalecer. Deus me usa de 
todas as formas possíveis: no acolhimento, na ajuda na hora da dor, na 
palavra amiga”.

Depoimento de uma Voluntária
Online

TRANSFORMADA

incentive

a viagem

missionaria

Você que tem entre 18 e 30 anos e
deseja viver uma experiência Transcultural
por 11 meses ou até 4 anos, seja um Radical!

O Programa Radical

INSCRIÇÕES: crh@jmm.org.br

Se você é maior de 16 anos, tem ensino
médio completo, disposto a servir com seus 
dons e talentos e deseja viver uma experiência
transcultural por 15 dias ou até 1 ano, seja um Voluntário!

INSCRIÇÕES: voluntarios@jmm.org.br

ENVIE UMA MENSAGEM PARA: 

(21) 98216-7960
(21) 98055-1818

Os custos de uma viagem voluntária parecem fora do 
seu alcance? Envolva sua igreja. Ela pode levantar os 
recursos necessários a sua viagem e ajudar a 
transformar vidas em outro país através do seu envio.510 PASSOS

PA R A  I R

“O mesmo Deus que chama é o que envia”

Abra o seu entendimento e o seu coração para o que Deus 
quer fazer com você e através de você.

Esteja pronto antes mesmo de ouvir o chamado. 
Aprenda uma nova língua, tenha o passaporte em dia e, 
principalmente, uma vida consagrada ao Pai.

Todos temos algum dom e talento. Descubra qual é o seu e 
desenvolva-o. Seja na área da educação, saúde, 
construção civil, esportes, teologia, música... Deus usará o 
que deu a você para transformar vidas.

Informe-se. Conheça mais sobre outras nacionalidades. 
Hoje é grande o acesso à informação. Pesquise e ore pela 
nação que mais toca o seu coração.

Alguma caravana voluntária ou projeto Radical sensibilizou 
você? Ore pela confirmação de Deus, entre em contato 
com Missões Mundiais e fale sobre seu chamado com sua 
família e pastor.
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Há famílias resistentes ao envio de jovens Radicais. Não 
insista com eles. Insista com Deus. Ore para que seus 
familiares entendam o seu chamado. Deus cuidará do 
resto.

Conheça histórias de quem já foi voluntário ou Radical. Há 
vários testemunhos no site www.missoesmundiais.com.br. 
Com certeza eles inspirarão seu chamado.

Nunca diga “isso não é para mim”. O que parece 
impossível aos olhos humanos é totalmente possível 
para Deus. Você só precisa dizer: “eis-me aqui”.
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Além de pedir ao seus pastor ajuda para o levantamento 
de recursos necessários à viagem, considere fazer uma 
“vaquinha virtual” e compartilhe-a com seus amigos, 
igreja e familiares.

Consagre cada passo a Deus e coloque nas mãos do 
Senhor o seu chamado. Vidas esperam por você.
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Eu fui
Falando um pouquinho do amor de Jesus para crianças, 
pude perceber que elas não perdem a esperança diante de 
uma realidade desfavorável.” 
– GLAUBER BRESSANIN, FISIOTERAPEUTA, VOLUNTÁRIO EM MOÇAMBIQUE

Há algum tempo sentia no coração o desejo de fazer o trabalho de 
Deus no campo, por ouvir vários depoimentos de missionários. 
Inicialmente, não tinha vontade de ir para o Equador. Mas quando 
paramos para ouvir a voz de Deus, Ele nos direciona.” 
– RAQUEL, VOLUNTÁRIA NO EQUADOR

O que mais me tocou foi ver aquele povo tão sofrido no campo de 
refugiados. Crianças, idosos, famílias inteiras, mas que apesar de todo 
sofrimento queriam brincar com a gente. E no fim ainda nos 

agradeceram pelos sorrisos que levamos-lhes. Foi fantástico.” 
– MÁRCIA, VOLUNTÁRIA NO ORIENTE MÉDIO.

Eu ouvi a missionária Raquel Florêncio falando sobre o trabalho 
dela na Itália e fiquei encantada. Pensei que eu realmente estava 
de fora do que Deus está fazendo no mundo. Naquele dia eu senti 

o Senhor me chamando para estar aqui.” 
– LIA GARCIA, RADICAL ÁFRICA

O futebol era justamente o meio. Através dele a 
gente iniciava os relacionamentos, começava as 

conexões e então iam surgindo oportunidades 
de visitar as casas. E aqueles que já 

professavam a fé no Senhor Jesus Cristo de 
forma aberta, podiam também nos apoiar.” 

– SUSANA, RADICAL ÁSIA.

Demos muitas risadas, desenvolvemos trabalhos juntos e crescemos 
tanto como equipe como em relacionamentos. As atividades 

promoveram a aproximação um dos outros.” 
– CLARISSA, RADICAL LATINO-AMERICANO

Eu sempre vi o programa Radical como um sonho muito distante 
para mim. E Deus foi trabalhando de uma forma que eu nem percebi. 
Se eu estou aqui hoje, é graças a Ele, porque eu acredito que muitas 
pessoas se inscrevem, mas é Deus quem escolhe.” 
– ISAQUE MARTINS, RADICAL ÁFRICA

Eu sempre vi o programa Radical como um sonho 
muito distante para mim. E Deus foi trabalhando de 

uma forma que eu nem percebi. Se eu estou aqui 
hoje, é graças a Ele, porque eu acredito que muitas 
pessoas se inscrevem, mas é Deus quem escolhe.” 

– Isaque Martins, Radical África

Voluntários e Radicais também ajudam a 
transformar o mundo com a alegria de Jesus. 
Muitas vezes eles são a energia no momento 
certo para missionários há muitos anos nos 
campos. Deus os usa para renovar forças, 
sugerir novas ideias, ser socorro presente. 
Deus usa quem Ele quer no tempo e no local 
onde Ele deseja. O Senhor só precisa de 
pessoas dispostas a dizerem “sim” ao seu 
chamado. Ele nos deu a honra de fazermos 
parte de sua maravilhosa missão. Abra seus 
ouvidos a Sua voz e embarque de todo o 
coração nesta missão.
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construção civil, esportes, teologia, música... Deus usará o 
que deu a você para transformar vidas.

Informe-se. Conheça mais sobre outras nacionalidades. 
Hoje é grande o acesso à informação. Pesquise e ore pela 
nação que mais toca o seu coração.

Alguma caravana voluntária ou projeto Radical sensibilizou 
você? Ore pela confirmação de Deus, entre em contato 
com Missões Mundiais e fale sobre seu chamado com sua 
família e pastor.

1
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Há famílias resistentes ao envio de jovens Radicais. Não 
insista com eles. Insista com Deus. Ore para que seus 
familiares entendam o seu chamado. Deus cuidará do 
resto.

Conheça histórias de quem já foi voluntário ou Radical. Há 
vários testemunhos no site www.missoesmundiais.com.br. 
Com certeza eles inspirarão seu chamado.

Nunca diga “isso não é para mim”. O que parece 
impossível aos olhos humanos é totalmente possível 
para Deus. Você só precisa dizer: “eis-me aqui”.

6
7
8Além de pedir ao seus pastor ajuda para o levantamento 

de recursos necessários à viagem, considere fazer uma 
“vaquinha virtual” e compartilhe-a com seus amigos, 
igreja e familiares.

Consagre cada passo a Deus e coloque nas mãos do 
Senhor o seu chamado. Vidas esperam por você.

9
10

Eu fui
Falando um pouquinho do amor de Jesus para crianças, 
pude perceber que elas não perdem a esperança diante de 
uma realidade desfavorável.” 
– GLAUBER BRESSANIN, FISIOTERAPEUTA, VOLUNTÁRIO EM MOÇAMBIQUE

Há algum tempo sentia no coração o desejo de fazer o trabalho de 
Deus no campo, por ouvir vários depoimentos de missionários. 
Inicialmente, não tinha vontade de ir para o Equador. Mas quando 
paramos para ouvir a voz de Deus, Ele nos direciona.” 
– RAQUEL, VOLUNTÁRIA NO EQUADOR

O que mais me tocou foi ver aquele povo tão sofrido no campo de 
refugiados. Crianças, idosos, famílias inteiras, mas que apesar de todo 
sofrimento queriam brincar com a gente. E no fim ainda nos 

agradeceram pelos sorrisos que levamos-lhes. Foi fantástico.” 
– MÁRCIA, VOLUNTÁRIA NO ORIENTE MÉDIO.

Eu ouvi a missionária Raquel Florêncio falando sobre o trabalho 
dela na Itália e fiquei encantada. Pensei que eu realmente estava 
de fora do que Deus está fazendo no mundo. Naquele dia eu senti 

o Senhor me chamando para estar aqui.” 
– LIA GARCIA, RADICAL ÁFRICA

O futebol era justamente o meio. Através dele a 
gente iniciava os relacionamentos, começava as 

conexões e então iam surgindo oportunidades 
de visitar as casas. E aqueles que já 

professavam a fé no Senhor Jesus Cristo de 
forma aberta, podiam também nos apoiar.” 

– SUSANA, RADICAL ÁSIA.

Demos muitas risadas, desenvolvemos trabalhos juntos e crescemos 
tanto como equipe como em relacionamentos. As atividades 

promoveram a aproximação um dos outros.” 
– CLARISSA, RADICAL LATINO-AMERICANO

Eu sempre vi o programa Radical como um sonho muito distante 
para mim. E Deus foi trabalhando de uma forma que eu nem percebi. 
Se eu estou aqui hoje, é graças a Ele, porque eu acredito que muitas 
pessoas se inscrevem, mas é Deus quem escolhe.” 
– ISAQUE MARTINS, RADICAL ÁFRICA

Eu sempre vi o programa Radical como um sonho 
muito distante para mim. E Deus foi trabalhando de 

uma forma que eu nem percebi. Se eu estou aqui 
hoje, é graças a Ele, porque eu acredito que muitas 
pessoas se inscrevem, mas é Deus quem escolhe.” 

– Isaque Martins, Radical África

Voluntários e Radicais também ajudam a 
transformar o mundo com a alegria de Jesus. 
Muitas vezes eles são a energia no momento 
certo para missionários há muitos anos nos 
campos. Deus os usa para renovar forças, 
sugerir novas ideias, ser socorro presente. 
Deus usa quem Ele quer no tempo e no local 
onde Ele deseja. O Senhor só precisa de 
pessoas dispostas a dizerem “sim” ao seu 
chamado. Ele nos deu a honra de fazermos 
parte de sua maravilhosa missão. Abra seus 
ouvidos a Sua voz e embarque de todo o 
coração nesta missão.
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Fernanda Victório é Analista de Relações com Comunidades na Vale 
e, em maio de 2019, participou da segunda caravana emergencial 
do programa Voluntários Sem Fronteiras a Moçambique. Ela já havia 
feito uma viagem individual a Moçambique como voluntária de 
Missões Mundiais muito antes da passagem do ciclone Idai. 
Fernanda não havia se programado para viajar no ano passado, 
principalmente após ter testemunhado o rompimento da barragem 
de Córrego do Feijão, em Brumadinho/MG.

E foi esta a esperança que Fernanda ajudou a levar a Moçambique. 
Onde ao lado de missionárias de Missões Mundiais e de outros 
voluntários trabalhou em unidades do PEPE (programa socioeducativo), 
atividades recreativas e educacionais para crianças e evangelismo.

“Acredito que Deus nos capacita diariamente. Vivi de perto uma 
tragédia, o rompimento da barragem de Córrego do Feijão, em 
Brumadinho. Senti a dor das pessoas e hoje tenho a certeza do quanto 
precisamos uns dos outros”. “A minha fé e o meu relacionamento com 
Deus me ajudaram a passar por tudo e me fortalecer. Deus me usa de 
todas as formas possíveis: no acolhimento, na ajuda na hora da dor, na 
palavra amiga”.

Depoimento de uma Voluntária
Online

TRANSFORMADA

incentive

a viagem

missionaria

Você que tem entre 18 e 30 anos e
deseja viver uma experiência Transcultural
por 11 meses ou até 4 anos, seja um Radical!

O Programa Radical

INSCRIÇÕES: crh@jmm.org.br

Se você é maior de 16 anos, tem ensino
médio completo, disposto a servir com seus 
dons e talentos e deseja viver uma experiência
transcultural por 15 dias ou até 1 ano, seja um Voluntário!

INSCRIÇÕES: voluntarios@jmm.org.br

ENVIE UMA MENSAGEM PARA: 

(21) 98216-7960
(21) 98055-1818

Os custos de uma viagem voluntária parecem fora do 
seu alcance? Envolva sua igreja. Ela pode levantar os 
recursos necessários a sua viagem e ajudar a 
transformar vidas em outro país através do seu envio.510 PASSOS

PA R A  I R

“O mesmo Deus que chama é o que envia”

Abra o seu entendimento e o seu coração para o que Deus 
quer fazer com você e através de você.

Esteja pronto antes mesmo de ouvir o chamado. 
Aprenda uma nova língua, tenha o passaporte em dia e, 
principalmente, uma vida consagrada ao Pai.

Todos temos algum dom e talento. Descubra qual é o seu e 
desenvolva-o. Seja na área da educação, saúde, 
construção civil, esportes, teologia, música... Deus usará o 
que deu a você para transformar vidas.

Informe-se. Conheça mais sobre outras nacionalidades. 
Hoje é grande o acesso à informação. Pesquise e ore pela 
nação que mais toca o seu coração.

Alguma caravana voluntária ou projeto Radical sensibilizou 
você? Ore pela confirmação de Deus, entre em contato 
com Missões Mundiais e fale sobre seu chamado com sua 
família e pastor.
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Há famílias resistentes ao envio de jovens Radicais. Não 
insista com eles. Insista com Deus. Ore para que seus 
familiares entendam o seu chamado. Deus cuidará do 
resto.

Conheça histórias de quem já foi voluntário ou Radical. Há 
vários testemunhos no site www.missoesmundiais.com.br. 
Com certeza eles inspirarão seu chamado.

Nunca diga “isso não é para mim”. O que parece 
impossível aos olhos humanos é totalmente possível 
para Deus. Você só precisa dizer: “eis-me aqui”.
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Além de pedir ao seus pastor ajuda para o levantamento 
de recursos necessários à viagem, considere fazer uma 
“vaquinha virtual” e compartilhe-a com seus amigos, 
igreja e familiares.

Consagre cada passo a Deus e coloque nas mãos do 
Senhor o seu chamado. Vidas esperam por você.
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Eu fui
Falando um pouquinho do amor de Jesus para crianças, 
pude perceber que elas não perdem a esperança diante de 
uma realidade desfavorável.” 
– GLAUBER BRESSANIN, FISIOTERAPEUTA, VOLUNTÁRIO EM MOÇAMBIQUE

Há algum tempo sentia no coração o desejo de fazer o trabalho de 
Deus no campo, por ouvir vários depoimentos de missionários. 
Inicialmente, não tinha vontade de ir para o Equador. Mas quando 
paramos para ouvir a voz de Deus, Ele nos direciona.” 
– RAQUEL, VOLUNTÁRIA NO EQUADOR

O que mais me tocou foi ver aquele povo tão sofrido no campo de 
refugiados. Crianças, idosos, famílias inteiras, mas que apesar de todo 
sofrimento queriam brincar com a gente. E no fim ainda nos 

agradeceram pelos sorrisos que levamos-lhes. Foi fantástico.” 
– MÁRCIA, VOLUNTÁRIA NO ORIENTE MÉDIO.

Eu ouvi a missionária Raquel Florêncio falando sobre o trabalho 
dela na Itália e fiquei encantada. Pensei que eu realmente estava 
de fora do que Deus está fazendo no mundo. Naquele dia eu senti 

o Senhor me chamando para estar aqui.” 
– LIA GARCIA, RADICAL ÁFRICA

O futebol era justamente o meio. Através dele a 
gente iniciava os relacionamentos, começava as 

conexões e então iam surgindo oportunidades 
de visitar as casas. E aqueles que já 

professavam a fé no Senhor Jesus Cristo de 
forma aberta, podiam também nos apoiar.” 

– SUSANA, RADICAL ÁSIA.

Demos muitas risadas, desenvolvemos trabalhos juntos e crescemos 
tanto como equipe como em relacionamentos. As atividades 

promoveram a aproximação um dos outros.” 
– CLARISSA, RADICAL LATINO-AMERICANO

Eu sempre vi o programa Radical como um sonho muito distante 
para mim. E Deus foi trabalhando de uma forma que eu nem percebi. 
Se eu estou aqui hoje, é graças a Ele, porque eu acredito que muitas 
pessoas se inscrevem, mas é Deus quem escolhe.” 
– ISAQUE MARTINS, RADICAL ÁFRICA

Eu sempre vi o programa Radical como um sonho 
muito distante para mim. E Deus foi trabalhando de 

uma forma que eu nem percebi. Se eu estou aqui 
hoje, é graças a Ele, porque eu acredito que muitas 
pessoas se inscrevem, mas é Deus quem escolhe.” 

– Isaque Martins, Radical África

Voluntários e Radicais também ajudam a 
transformar o mundo com a alegria de Jesus. 
Muitas vezes eles são a energia no momento 
certo para missionários há muitos anos nos 
campos. Deus os usa para renovar forças, 
sugerir novas ideias, ser socorro presente. 
Deus usa quem Ele quer no tempo e no local 
onde Ele deseja. O Senhor só precisa de 
pessoas dispostas a dizerem “sim” ao seu 
chamado. Ele nos deu a honra de fazermos 
parte de sua maravilhosa missão. Abra seus 
ouvidos a Sua voz e embarque de todo o 
coração nesta missão.
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Fernanda Victório é Analista de Relações com Comunidades na Vale 
e, em maio de 2019, participou da segunda caravana emergencial 
do programa Voluntários Sem Fronteiras a Moçambique. Ela já havia 
feito uma viagem individual a Moçambique como voluntária de 
Missões Mundiais muito antes da passagem do ciclone Idai. 
Fernanda não havia se programado para viajar no ano passado, 
principalmente após ter testemunhado o rompimento da barragem 
de Córrego do Feijão, em Brumadinho/MG.

E foi esta a esperança que Fernanda ajudou a levar a Moçambique. 
Onde ao lado de missionárias de Missões Mundiais e de outros 
voluntários trabalhou em unidades do PEPE (programa socioeducativo), 
atividades recreativas e educacionais para crianças e evangelismo.

“Acredito que Deus nos capacita diariamente. Vivi de perto uma 
tragédia, o rompimento da barragem de Córrego do Feijão, em 
Brumadinho. Senti a dor das pessoas e hoje tenho a certeza do quanto 
precisamos uns dos outros”. “A minha fé e o meu relacionamento com 
Deus me ajudaram a passar por tudo e me fortalecer. Deus me usa de 
todas as formas possíveis: no acolhimento, na ajuda na hora da dor, na 
palavra amiga”.

Depoimento de uma Voluntária
Online

TRANSFORMADA

incentive

a viagem

missionaria

Você que tem entre 18 e 30 anos e
deseja viver uma experiência Transcultural
por 11 meses ou até 4 anos, seja um Radical!

O Programa Radical

INSCRIÇÕES: crh@jmm.org.br

Se você é maior de 16 anos, tem ensino
médio completo, disposto a servir com seus 
dons e talentos e deseja viver uma experiência
transcultural por 15 dias ou até 1 ano, seja um Voluntário!

INSCRIÇÕES: voluntarios@jmm.org.br

ENVIE UMA MENSAGEM PARA: 

(21) 98216-7960
(21) 98055-1818

Os custos de uma viagem voluntária parecem fora do 
seu alcance? Envolva sua igreja. Ela pode levantar os 
recursos necessários a sua viagem e ajudar a 
transformar vidas em outro país através do seu envio.

5
10 PASSOS PARA IR

“O mesmo Deus que chama é o que envia”

Abra o seu entendimento e o seu coração para o que Deus 
quer fazer com você e através de você.

Esteja pronto antes mesmo de ouvir o chamado. 
Aprenda uma nova língua, tenha o passaporte em dia e, 
principalmente, uma vida consagrada ao Pai.

Todos temos algum dom e talento. Descubra qual é o seu e 
desenvolva-o. Seja na área da educação, saúde, 
construção civil, esportes, teologia, música... Deus usará o 
que deu a você para transformar vidas.

Informe-se. Conheça mais sobre outras nacionalidades. 
Hoje é grande o acesso à informação. Pesquise e ore pela 
nação que mais toca o seu coração.

Alguma caravana voluntária ou projeto Radical sensibilizou 
você? Ore pela confirmação de Deus, entre em contato 
com Missões Mundiais e fale sobre seu chamado com sua 
família e pastor.
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Há famílias resistentes ao envio de jovens Radicais. Não 
insista com eles. Insista com Deus. Ore para que seus 
familiares entendam o seu chamado. Deus cuidará do 
resto.

Conheça histórias de quem já foi voluntário ou Radical. Há 
vários testemunhos no site www.missoesmundiais.com.br. 
Com certeza eles inspirarão seu chamado.

Nunca diga “isso não é para mim”. O que parece 
impossível aos olhos humanos é totalmente possível 
para Deus. Você só precisa dizer: “eis-me aqui”.
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8Além de pedir ao seus pastor ajuda para o levantamento 

de recursos necessários à viagem, considere fazer uma 
“vaquinha virtual” e compartilhe-a com seus amigos, 
igreja e familiares.

Consagre cada passo a Deus e coloque nas mãos do 
Senhor o seu chamado. Vidas esperam por você.
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Eu fui
Falando um pouquinho do amor de Jesus para crianças, 
pude perceber que elas não perdem a esperança diante de 
uma realidade desfavorável.” 
– GLAUBER BRESSANIN, FISIOTERAPEUTA, VOLUNTÁRIO EM MOÇAMBIQUE

Há algum tempo sentia no coração o desejo de fazer o trabalho de 
Deus no campo, por ouvir vários depoimentos de missionários. 
Inicialmente, não tinha vontade de ir para o Equador. Mas quando 
paramos para ouvir a voz de Deus, Ele nos direciona.” 
– RAQUEL, VOLUNTÁRIA NO EQUADOR

O que mais me tocou foi ver aquele povo tão sofrido no campo de 
refugiados. Crianças, idosos, famílias inteiras, mas que apesar de todo 
sofrimento queriam brincar com a gente. E no fim ainda nos 

agradeceram pelos sorrisos que levamos-lhes. Foi fantástico.” 
– MÁRCIA, VOLUNTÁRIA NO ORIENTE MÉDIO.

Eu ouvi a missionária Raquel Florêncio falando sobre o trabalho 
dela na Itália e fiquei encantada. Pensei que eu realmente estava 
de fora do que Deus está fazendo no mundo. Naquele dia eu senti 

o Senhor me chamando para estar aqui.” 
– LIA GARCIA, RADICAL ÁFRICA

O futebol era justamente o meio. Através dele a 
gente iniciava os relacionamentos, começava as 

conexões e então iam surgindo oportunidades 
de visitar as casas. E aqueles que já 

professavam a fé no Senhor Jesus Cristo de 
forma aberta, podiam também nos apoiar.” 

– SUSANA, RADICAL ÁSIA.

Demos muitas risadas, desenvolvemos trabalhos juntos e crescemos 
tanto como equipe como em relacionamentos. As atividades 

promoveram a aproximação um dos outros.” 
– CLARISSA, RADICAL LATINO-AMERICANO

Eu sempre vi o programa Radical como um sonho muito distante 
para mim. E Deus foi trabalhando de uma forma que eu nem percebi. 
Se eu estou aqui hoje, é graças a Ele, porque eu acredito que muitas 
pessoas se inscrevem, mas é Deus quem escolhe.” 
– ISAQUE MARTINS, RADICAL ÁFRICA

Eu sempre vi o programa Radical como um sonho 
muito distante para mim. E Deus foi trabalhando de 

uma forma que eu nem percebi. Se eu estou aqui 
hoje, é graças a Ele, porque eu acredito que muitas 
pessoas se inscrevem, mas é Deus quem escolhe.” 

– Isaque Martins, Radical África

Voluntários e Radicais também ajudam a 
transformar o mundo com a alegria de Jesus. 
Muitas vezes eles são a energia no momento 
certo para missionários há muitos anos nos 
campos. Deus os usa para renovar forças, 
sugerir novas ideias, ser socorro presente. 
Deus usa quem Ele quer no tempo e no local 
onde Ele deseja. O Senhor só precisa de 
pessoas dispostas a dizerem “sim” ao seu 
chamado. Ele nos deu a honra de fazermos 
parte de sua maravilhosa missão. Abra seus 
ouvidos a Sua voz e embarque de todo o 
coração nesta missão.
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e, em maio de 2019, participou da segunda caravana emergencial 
do programa Voluntários Sem Fronteiras a Moçambique. Ela já havia 
feito uma viagem individual a Moçambique como voluntária de 
Missões Mundiais muito antes da passagem do ciclone Idai. 
Fernanda não havia se programado para viajar no ano passado, 
principalmente após ter testemunhado o rompimento da barragem 
de Córrego do Feijão, em Brumadinho/MG.

E foi esta a esperança que Fernanda ajudou a levar a Moçambique. 
Onde ao lado de missionárias de Missões Mundiais e de outros 
voluntários trabalhou em unidades do PEPE (programa socioeducativo), 
atividades recreativas e educacionais para crianças e evangelismo.

“Acredito que Deus nos capacita diariamente. Vivi de perto uma 
tragédia, o rompimento da barragem de Córrego do Feijão, em 
Brumadinho. Senti a dor das pessoas e hoje tenho a certeza do quanto 
precisamos uns dos outros”. “A minha fé e o meu relacionamento com 
Deus me ajudaram a passar por tudo e me fortalecer. Deus me usa de 
todas as formas possíveis: no acolhimento, na ajuda na hora da dor, na 
palavra amiga”.
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seu alcance? Envolva sua igreja. Ela pode levantar os 
recursos necessários a sua viagem e ajudar a 
transformar vidas em outro país através do seu envio.510 PASSOS
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“O mesmo Deus que chama é o que envia”

Abra o seu entendimento e o seu coração para o que Deus 
quer fazer com você e através de você.

Esteja pronto antes mesmo de ouvir o chamado. 
Aprenda uma nova língua, tenha o passaporte em dia e, 
principalmente, uma vida consagrada ao Pai.

Todos temos algum dom e talento. Descubra qual é o seu e 
desenvolva-o. Seja na área da educação, saúde, 
construção civil, esportes, teologia, música... Deus usará o 
que deu a você para transformar vidas.

Informe-se. Conheça mais sobre outras nacionalidades. 
Hoje é grande o acesso à informação. Pesquise e ore pela 
nação que mais toca o seu coração.

Alguma caravana voluntária ou projeto Radical sensibilizou 
você? Ore pela confirmação de Deus, entre em contato 
com Missões Mundiais e fale sobre seu chamado com sua 
família e pastor.
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Há famílias resistentes ao envio de jovens Radicais. Não 
insista com eles. Insista com Deus. Ore para que seus 
familiares entendam o seu chamado. Deus cuidará do 
resto.

Conheça histórias de quem já foi voluntário ou Radical. Há 
vários testemunhos no site www.missoesmundiais.com.br. 
Com certeza eles inspirarão seu chamado.

Nunca diga “isso não é para mim”. O que parece 
impossível aos olhos humanos é totalmente possível 
para Deus. Você só precisa dizer: “eis-me aqui”.
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Além de pedir ao seus pastor ajuda para o levantamento 
de recursos necessários à viagem, considere fazer uma 
“vaquinha virtual” e compartilhe-a com seus amigos, 
igreja e familiares.

Consagre cada passo a Deus e coloque nas mãos do 
Senhor o seu chamado. Vidas esperam por você.
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Falando um pouquinho do amor de Jesus para crianças, 
pude perceber que elas não perdem a esperança diante de 
uma realidade desfavorável.” 
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Há algum tempo sentia no coração o desejo de fazer o trabalho de 
Deus no campo, por ouvir vários depoimentos de missionários. 
Inicialmente, não tinha vontade de ir para o Equador. Mas quando 
paramos para ouvir a voz de Deus, Ele nos direciona.” 
– RAQUEL, VOLUNTÁRIA NO EQUADOR

O que mais me tocou foi ver aquele povo tão sofrido no campo de 
refugiados. Crianças, idosos, famílias inteiras, mas que apesar de todo 
sofrimento queriam brincar com a gente. E no fim ainda nos 

agradeceram pelos sorrisos que levamos-lhes. Foi fantástico.” 
– MÁRCIA, VOLUNTÁRIA NO ORIENTE MÉDIO.

Eu ouvi a missionária Raquel Florêncio falando sobre o trabalho 
dela na Itália e fiquei encantada. Pensei que eu realmente estava 
de fora do que Deus está fazendo no mundo. Naquele dia eu senti 

o Senhor me chamando para estar aqui.” 
– LIA GARCIA, RADICAL ÁFRICA

O futebol era justamente o meio. Através dele a 
gente iniciava os relacionamentos, começava as 

conexões e então iam surgindo oportunidades 
de visitar as casas. E aqueles que já 

professavam a fé no Senhor Jesus Cristo de 
forma aberta, podiam também nos apoiar.” 

– SUSANA, RADICAL ÁSIA.

Demos muitas risadas, desenvolvemos trabalhos juntos e crescemos 
tanto como equipe como em relacionamentos. As atividades 

promoveram a aproximação um dos outros.” 
– CLARISSA, RADICAL LATINO-AMERICANO

Eu sempre vi o programa Radical como um sonho muito distante 
para mim. E Deus foi trabalhando de uma forma que eu nem percebi. 
Se eu estou aqui hoje, é graças a Ele, porque eu acredito que muitas 
pessoas se inscrevem, mas é Deus quem escolhe.” 
– ISAQUE MARTINS, RADICAL ÁFRICA

Eu sempre vi o programa Radical como um sonho 
muito distante para mim. E Deus foi trabalhando de 

uma forma que eu nem percebi. Se eu estou aqui 
hoje, é graças a Ele, porque eu acredito que muitas 
pessoas se inscrevem, mas é Deus quem escolhe.” 

– Isaque Martins, Radical África

Voluntários e Radicais também ajudam a 
transformar o mundo com a alegria de Jesus. 
Muitas vezes eles são a energia no momento 
certo para missionários há muitos anos nos 
campos. Deus os usa para renovar forças, 
sugerir novas ideias, ser socorro presente. 
Deus usa quem Ele quer no tempo e no local 
onde Ele deseja. O Senhor só precisa de 
pessoas dispostas a dizerem “sim” ao seu 
chamado. Ele nos deu a honra de fazermos 
parte de sua maravilhosa missão. Abra seus 
ouvidos a Sua voz e embarque de todo o 
coração nesta missão.
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Fernanda Victório é Analista de Relações com Comunidades na Vale 
e, em maio de 2019, participou da segunda caravana emergencial 
do programa Voluntários Sem Fronteiras a Moçambique. Ela já havia 
feito uma viagem individual a Moçambique como voluntária de 
Missões Mundiais muito antes da passagem do ciclone Idai. 
Fernanda não havia se programado para viajar no ano passado, 
principalmente após ter testemunhado o rompimento da barragem 
de Córrego do Feijão, em Brumadinho/MG.

E foi esta a esperança que Fernanda ajudou a levar a Moçambique. 
Onde ao lado de missionárias de Missões Mundiais e de outros 
voluntários trabalhou em unidades do PEPE (programa socioeducativo), 
atividades recreativas e educacionais para crianças e evangelismo.

“Acredito que Deus nos capacita diariamente. Vivi de perto uma 
tragédia, o rompimento da barragem de Córrego do Feijão, em 
Brumadinho. Senti a dor das pessoas e hoje tenho a certeza do quanto 
precisamos uns dos outros”. “A minha fé e o meu relacionamento com 
Deus me ajudaram a passar por tudo e me fortalecer. Deus me usa de 
todas as formas possíveis: no acolhimento, na ajuda na hora da dor, na 
palavra amiga”.

Depoimento de uma Voluntária
Online

TRANSFORMADA

incentive

a viagem

missionaria

Você que tem entre 18 e 30 anos e
deseja viver uma experiência Transcultural
por 11 meses ou até 4 anos, seja um Radical!

O Programa Radical

INSCRIÇÕES: crh@jmm.org.br

Se você é maior de 16 anos, tem ensino
médio completo, disposto a servir com seus 
dons e talentos e deseja viver uma experiência
transcultural por 15 dias ou até 1 ano, seja um Voluntário!

INSCRIÇÕES: voluntarios@jmm.org.br

ENVIE UMA MENSAGEM PARA: 

(21) 98216-7960
(21) 98055-1818

Os custos de uma viagem voluntária parecem fora do 
seu alcance? Envolva sua igreja. Ela pode levantar os 
recursos necessários a sua viagem e ajudar a 
transformar vidas em outro país através do seu envio.

5
10 PASSOS PARA IR

“O mesmo Deus que chama é o que envia”

Abra o seu entendimento e o seu coração para o que Deus 
quer fazer com você e através de você.

Esteja pronto antes mesmo de ouvir o chamado. 
Aprenda uma nova língua, tenha o passaporte em dia e, 
principalmente, uma vida consagrada ao Pai.

Todos temos algum dom e talento. Descubra qual é o seu e 
desenvolva-o. Seja na área da educação, saúde, 
construção civil, esportes, teologia, música... Deus usará o 
que deu a você para transformar vidas.

Informe-se. Conheça mais sobre outras nacionalidades. 
Hoje é grande o acesso à informação. Pesquise e ore pela 
nação que mais toca o seu coração.

Alguma caravana voluntária ou projeto Radical sensibilizou 
você? Ore pela confirmação de Deus, entre em contato 
com Missões Mundiais e fale sobre seu chamado com sua 
família e pastor.

1
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Há famílias resistentes ao envio de jovens Radicais. Não 
insista com eles. Insista com Deus. Ore para que seus 
familiares entendam o seu chamado. Deus cuidará do 
resto.

Conheça histórias de quem já foi voluntário ou Radical. Há 
vários testemunhos no site www.missoesmundiais.com.br. 
Com certeza eles inspirarão seu chamado.

Nunca diga “isso não é para mim”. O que parece 
impossível aos olhos humanos é totalmente possível 
para Deus. Você só precisa dizer: “eis-me aqui”.

6
7
8Além de pedir ao seus pastor ajuda para o levantamento 

de recursos necessários à viagem, considere fazer uma 
“vaquinha virtual” e compartilhe-a com seus amigos, 
igreja e familiares.

Consagre cada passo a Deus e coloque nas mãos do 
Senhor o seu chamado. Vidas esperam por você.

9
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Eu fui
Falando um pouquinho do amor de Jesus para crianças, 
pude perceber que elas não perdem a esperança diante de 
uma realidade desfavorável.” 
– GLAUBER BRESSANIN, FISIOTERAPEUTA, VOLUNTÁRIO EM MOÇAMBIQUE

Há algum tempo sentia no coração o desejo de fazer o trabalho de 
Deus no campo, por ouvir vários depoimentos de missionários. 
Inicialmente, não tinha vontade de ir para o Equador. Mas quando 
paramos para ouvir a voz de Deus, Ele nos direciona.” 
– RAQUEL, VOLUNTÁRIA NO EQUADOR

O que mais me tocou foi ver aquele povo tão sofrido no campo de 
refugiados. Crianças, idosos, famílias inteiras, mas que apesar de todo 
sofrimento queriam brincar com a gente. E no fim ainda nos 

agradeceram pelos sorrisos que levamos-lhes. Foi fantástico.” 
– MÁRCIA, VOLUNTÁRIA NO ORIENTE MÉDIO.

Eu ouvi a missionária Raquel Florêncio falando sobre o trabalho 
dela na Itália e fiquei encantada. Pensei que eu realmente estava 
de fora do que Deus está fazendo no mundo. Naquele dia eu senti 

o Senhor me chamando para estar aqui.” 
– LIA GARCIA, RADICAL ÁFRICA

O futebol era justamente o meio. Através dele a 
gente iniciava os relacionamentos, começava as 

conexões e então iam surgindo oportunidades 
de visitar as casas. E aqueles que já 

professavam a fé no Senhor Jesus Cristo de 
forma aberta, podiam também nos apoiar.” 

– SUSANA, RADICAL ÁSIA.

Demos muitas risadas, desenvolvemos trabalhos juntos e crescemos 
tanto como equipe como em relacionamentos. As atividades 

promoveram a aproximação um dos outros.” 
– CLARISSA, RADICAL LATINO-AMERICANO

Eu sempre vi o programa Radical como um sonho muito distante 
para mim. E Deus foi trabalhando de uma forma que eu nem percebi. 
Se eu estou aqui hoje, é graças a Ele, porque eu acredito que muitas 
pessoas se inscrevem, mas é Deus quem escolhe.” 
– ISAQUE MARTINS, RADICAL ÁFRICA

Eu sempre vi o programa Radical como um sonho 
muito distante para mim. E Deus foi trabalhando de 

uma forma que eu nem percebi. Se eu estou aqui 
hoje, é graças a Ele, porque eu acredito que muitas 
pessoas se inscrevem, mas é Deus quem escolhe.” 

– Isaque Martins, Radical África

Voluntários e Radicais também ajudam a 
transformar o mundo com a alegria de Jesus. 
Muitas vezes eles são a energia no momento 
certo para missionários há muitos anos nos 
campos. Deus os usa para renovar forças, 
sugerir novas ideias, ser socorro presente. 
Deus usa quem Ele quer no tempo e no local 
onde Ele deseja. O Senhor só precisa de 
pessoas dispostas a dizerem “sim” ao seu 
chamado. Ele nos deu a honra de fazermos 
parte de sua maravilhosa missão. Abra seus 
ouvidos a Sua voz e embarque de todo o 
coração nesta missão.

canalJMM

missoesmundiais

missoesmundiais.com.br

(21) 2122-1901
Cidades com DDD 21

Demais localidades
0800-709-1900

(21) 98216-7960
(21) 98055-1818



Fernanda Victório é Analista de Relações com Comunidades na Vale 
e, em maio de 2019, participou da segunda caravana emergencial 
do programa Voluntários Sem Fronteiras a Moçambique. Ela já havia 
feito uma viagem individual a Moçambique como voluntária de 
Missões Mundiais muito antes da passagem do ciclone Idai. 
Fernanda não havia se programado para viajar no ano passado, 
principalmente após ter testemunhado o rompimento da barragem 
de Córrego do Feijão, em Brumadinho/MG.

E foi esta a esperança que Fernanda ajudou a levar a Moçambique. 
Onde ao lado de missionárias de Missões Mundiais e de outros 
voluntários trabalhou em unidades do PEPE (programa socioeducativo), 
atividades recreativas e educacionais para crianças e evangelismo.

“Acredito que Deus nos capacita diariamente. Vivi de perto uma 
tragédia, o rompimento da barragem de Córrego do Feijão, em 
Brumadinho. Senti a dor das pessoas e hoje tenho a certeza do quanto 
precisamos uns dos outros”. “A minha fé e o meu relacionamento com 
Deus me ajudaram a passar por tudo e me fortalecer. Deus me usa de 
todas as formas possíveis: no acolhimento, na ajuda na hora da dor, na 
palavra amiga”.

Depoimento de uma Voluntária
Online
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incentive

a viagem

missionaria

Você que tem entre 18 e 30 anos e
deseja viver uma experiência Transcultural
por 11 meses ou até 4 anos, seja um Radical!

O Programa Radical

INSCRIÇÕES: crh@jmm.org.br

Se você é maior de 16 anos, tem ensino
médio completo, disposto a servir com seus 
dons e talentos e deseja viver uma experiência
transcultural por 15 dias ou até 1 ano, seja um Voluntário!

INSCRIÇÕES: voluntarios@jmm.org.br

ENVIE UMA MENSAGEM PARA: 

(21) 98216-7960
(21) 98055-1818

Os custos de uma viagem voluntária parecem fora do 
seu alcance? Envolva sua igreja. Ela pode levantar os 
recursos necessários a sua viagem e ajudar a 
transformar vidas em outro país através do seu envio.510 PASSOS
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“O mesmo Deus que chama é o que envia”

Abra o seu entendimento e o seu coração para o que Deus 
quer fazer com você e através de você.

Esteja pronto antes mesmo de ouvir o chamado. 
Aprenda uma nova língua, tenha o passaporte em dia e, 
principalmente, uma vida consagrada ao Pai.

Todos temos algum dom e talento. Descubra qual é o seu e 
desenvolva-o. Seja na área da educação, saúde, 
construção civil, esportes, teologia, música... Deus usará o 
que deu a você para transformar vidas.

Informe-se. Conheça mais sobre outras nacionalidades. 
Hoje é grande o acesso à informação. Pesquise e ore pela 
nação que mais toca o seu coração.

Alguma caravana voluntária ou projeto Radical sensibilizou 
você? Ore pela confirmação de Deus, entre em contato 
com Missões Mundiais e fale sobre seu chamado com sua 
família e pastor.
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Há famílias resistentes ao envio de jovens Radicais. Não 
insista com eles. Insista com Deus. Ore para que seus 
familiares entendam o seu chamado. Deus cuidará do 
resto.

Conheça histórias de quem já foi voluntário ou Radical. Há 
vários testemunhos no site www.missoesmundiais.com.br. 
Com certeza eles inspirarão seu chamado.

Nunca diga “isso não é para mim”. O que parece 
impossível aos olhos humanos é totalmente possível 
para Deus. Você só precisa dizer: “eis-me aqui”.
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Além de pedir ao seus pastor ajuda para o levantamento 
de recursos necessários à viagem, considere fazer uma 
“vaquinha virtual” e compartilhe-a com seus amigos, 
igreja e familiares.

Consagre cada passo a Deus e coloque nas mãos do 
Senhor o seu chamado. Vidas esperam por você.
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Eu fui
Falando um pouquinho do amor de Jesus para crianças, 
pude perceber que elas não perdem a esperança diante de 
uma realidade desfavorável.” 
– GLAUBER BRESSANIN, FISIOTERAPEUTA, VOLUNTÁRIO EM MOÇAMBIQUE

Há algum tempo sentia no coração o desejo de fazer o trabalho de 
Deus no campo, por ouvir vários depoimentos de missionários. 
Inicialmente, não tinha vontade de ir para o Equador. Mas quando 
paramos para ouvir a voz de Deus, Ele nos direciona.” 
– RAQUEL, VOLUNTÁRIA NO EQUADOR

O que mais me tocou foi ver aquele povo tão sofrido no campo de 
refugiados. Crianças, idosos, famílias inteiras, mas que apesar de todo 
sofrimento queriam brincar com a gente. E no fim ainda nos 

agradeceram pelos sorrisos que levamos-lhes. Foi fantástico.” 
– MÁRCIA, VOLUNTÁRIA NO ORIENTE MÉDIO.

Eu ouvi a missionária Raquel Florêncio falando sobre o trabalho 
dela na Itália e fiquei encantada. Pensei que eu realmente estava 
de fora do que Deus está fazendo no mundo. Naquele dia eu senti 

o Senhor me chamando para estar aqui.” 
– LIA GARCIA, RADICAL ÁFRICA

O futebol era justamente o meio. Através dele a 
gente iniciava os relacionamentos, começava as 

conexões e então iam surgindo oportunidades 
de visitar as casas. E aqueles que já 

professavam a fé no Senhor Jesus Cristo de 
forma aberta, podiam também nos apoiar.” 

– SUSANA, RADICAL ÁSIA.

Demos muitas risadas, desenvolvemos trabalhos juntos e crescemos 
tanto como equipe como em relacionamentos. As atividades 

promoveram a aproximação um dos outros.” 
– CLARISSA, RADICAL LATINO-AMERICANO

Eu sempre vi o programa Radical como um sonho muito distante 
para mim. E Deus foi trabalhando de uma forma que eu nem percebi. 
Se eu estou aqui hoje, é graças a Ele, porque eu acredito que muitas 
pessoas se inscrevem, mas é Deus quem escolhe.” 
– ISAQUE MARTINS, RADICAL ÁFRICA

Eu sempre vi o programa Radical como um sonho 
muito distante para mim. E Deus foi trabalhando de 

uma forma que eu nem percebi. Se eu estou aqui 
hoje, é graças a Ele, porque eu acredito que muitas 
pessoas se inscrevem, mas é Deus quem escolhe.” 

– Isaque Martins, Radical África

Voluntários e Radicais também ajudam a 
transformar o mundo com a alegria de Jesus. 
Muitas vezes eles são a energia no momento 
certo para missionários há muitos anos nos 
campos. Deus os usa para renovar forças, 
sugerir novas ideias, ser socorro presente. 
Deus usa quem Ele quer no tempo e no local 
onde Ele deseja. O Senhor só precisa de 
pessoas dispostas a dizerem “sim” ao seu 
chamado. Ele nos deu a honra de fazermos 
parte de sua maravilhosa missão. Abra seus 
ouvidos a Sua voz e embarque de todo o 
coração nesta missão.
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Fernanda não havia se programado para viajar no ano passado, 
principalmente após ter testemunhado o rompimento da barragem 
de Córrego do Feijão, em Brumadinho/MG.

E foi esta a esperança que Fernanda ajudou a levar a Moçambique. 
Onde ao lado de missionárias de Missões Mundiais e de outros 
voluntários trabalhou em unidades do PEPE (programa socioeducativo), 
atividades recreativas e educacionais para crianças e evangelismo.
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tragédia, o rompimento da barragem de Córrego do Feijão, em 
Brumadinho. Senti a dor das pessoas e hoje tenho a certeza do quanto 
precisamos uns dos outros”. “A minha fé e o meu relacionamento com 
Deus me ajudaram a passar por tudo e me fortalecer. Deus me usa de 
todas as formas possíveis: no acolhimento, na ajuda na hora da dor, na 
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Fernanda Victório é Analista de Relações com Comunidades na Vale 
e, em maio de 2019, participou da segunda caravana emergencial 
do programa Voluntários Sem Fronteiras a Moçambique. Ela já havia 
feito uma viagem individual a Moçambique como voluntária de 
Missões Mundiais muito antes da passagem do ciclone Idai. 
Fernanda não havia se programado para viajar no ano passado, 
principalmente após ter testemunhado o rompimento da barragem 
de Córrego do Feijão, em Brumadinho/MG.

E foi esta a esperança que Fernanda ajudou a levar a Moçambique. 
Onde ao lado de missionárias de Missões Mundiais e de outros 
voluntários trabalhou em unidades do PEPE (programa socioeducativo), 
atividades recreativas e educacionais para crianças e evangelismo.

“Acredito que Deus nos capacita diariamente. Vivi de perto uma 
tragédia, o rompimento da barragem de Córrego do Feijão, em 
Brumadinho. Senti a dor das pessoas e hoje tenho a certeza do quanto 
precisamos uns dos outros”. “A minha fé e o meu relacionamento com 
Deus me ajudaram a passar por tudo e me fortalecer. Deus me usa de 
todas as formas possíveis: no acolhimento, na ajuda na hora da dor, na 
palavra amiga”.

Depoimento de uma Voluntária
Online

TRANSFORMADA

incentive

a viagem

missionaria

Você que tem entre 18 e 30 anos e
deseja viver uma experiência Transcultural
por 11 meses ou até 4 anos, seja um Radical!

O Programa Radical

INSCRIÇÕES: crh@jmm.org.br

Se você é maior de 16 anos, tem ensino
médio completo, disposto a servir com seus 
dons e talentos e deseja viver uma experiência
transcultural por 15 dias ou até 1 ano, seja um Voluntário!

INSCRIÇÕES: voluntarios@jmm.org.br

ENVIE UMA MENSAGEM PARA: 

(21) 98216-7960
(21) 98055-1818

Os custos de uma viagem voluntária parecem fora do 
seu alcance? Envolva sua igreja. Ela pode levantar os 
recursos necessários a sua viagem e ajudar a 
transformar vidas em outro país através do seu envio.510 PASSOS

PA R A  I R

“O mesmo Deus que chama é o que envia”

Abra o seu entendimento e o seu coração para o que Deus 
quer fazer com você e através de você.

Esteja pronto antes mesmo de ouvir o chamado. 
Aprenda uma nova língua, tenha o passaporte em dia e, 
principalmente, uma vida consagrada ao Pai.

Todos temos algum dom e talento. Descubra qual é o seu e 
desenvolva-o. Seja na área da educação, saúde, 
construção civil, esportes, teologia, música... Deus usará o 
que deu a você para transformar vidas.

Informe-se. Conheça mais sobre outras nacionalidades. 
Hoje é grande o acesso à informação. Pesquise e ore pela 
nação que mais toca o seu coração.

Alguma caravana voluntária ou projeto Radical sensibilizou 
você? Ore pela confirmação de Deus, entre em contato 
com Missões Mundiais e fale sobre seu chamado com sua 
família e pastor.

1
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Há famílias resistentes ao envio de jovens Radicais. Não 
insista com eles. Insista com Deus. Ore para que seus 
familiares entendam o seu chamado. Deus cuidará do 
resto.

Conheça histórias de quem já foi voluntário ou Radical. Há 
vários testemunhos no site www.missoesmundiais.com.br. 
Com certeza eles inspirarão seu chamado.

Nunca diga “isso não é para mim”. O que parece 
impossível aos olhos humanos é totalmente possível 
para Deus. Você só precisa dizer: “eis-me aqui”.
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Além de pedir ao seus pastor ajuda para o levantamento 
de recursos necessários à viagem, considere fazer uma 
“vaquinha virtual” e compartilhe-a com seus amigos, 
igreja e familiares.

Consagre cada passo a Deus e coloque nas mãos do 
Senhor o seu chamado. Vidas esperam por você.

9
10

Eu fui
Falando um pouquinho do amor de Jesus para crianças, 
pude perceber que elas não perdem a esperança diante de 
uma realidade desfavorável.” 
– GLAUBER BRESSANIN, FISIOTERAPEUTA, VOLUNTÁRIO EM MOÇAMBIQUE

Há algum tempo sentia no coração o desejo de fazer o trabalho de 
Deus no campo, por ouvir vários depoimentos de missionários. 
Inicialmente, não tinha vontade de ir para o Equador. Mas quando 
paramos para ouvir a voz de Deus, Ele nos direciona.” 
– RAQUEL, VOLUNTÁRIA NO EQUADOR

O que mais me tocou foi ver aquele povo tão sofrido no campo de 
refugiados. Crianças, idosos, famílias inteiras, mas que apesar de todo 
sofrimento queriam brincar com a gente. E no fim ainda nos 

agradeceram pelos sorrisos que levamos-lhes. Foi fantástico.” 
– MÁRCIA, VOLUNTÁRIA NO ORIENTE MÉDIO.

Eu ouvi a missionária Raquel Florêncio falando sobre o trabalho 
dela na Itália e fiquei encantada. Pensei que eu realmente estava 
de fora do que Deus está fazendo no mundo. Naquele dia eu senti 

o Senhor me chamando para estar aqui.” 
– LIA GARCIA, RADICAL ÁFRICA

O futebol era justamente o meio. Através dele a 
gente iniciava os relacionamentos, começava as 

conexões e então iam surgindo oportunidades 
de visitar as casas. E aqueles que já 

professavam a fé no Senhor Jesus Cristo de 
forma aberta, podiam também nos apoiar.” 

– SUSANA, RADICAL ÁSIA.

Demos muitas risadas, desenvolvemos trabalhos juntos e crescemos 
tanto como equipe como em relacionamentos. As atividades 

promoveram a aproximação um dos outros.” 
– CLARISSA, RADICAL LATINO-AMERICANO

Eu sempre vi o programa Radical como um sonho muito distante 
para mim. E Deus foi trabalhando de uma forma que eu nem percebi. 
Se eu estou aqui hoje, é graças a Ele, porque eu acredito que muitas 
pessoas se inscrevem, mas é Deus quem escolhe.” 
– ISAQUE MARTINS, RADICAL ÁFRICA

Eu sempre vi o programa Radical como um sonho 
muito distante para mim. E Deus foi trabalhando de 

uma forma que eu nem percebi. Se eu estou aqui 
hoje, é graças a Ele, porque eu acredito que muitas 
pessoas se inscrevem, mas é Deus quem escolhe.” 

– Isaque Martins, Radical África

Voluntários e Radicais também ajudam a 
transformar o mundo com a alegria de Jesus. 
Muitas vezes eles são a energia no momento 
certo para missionários há muitos anos nos 
campos. Deus os usa para renovar forças, 
sugerir novas ideias, ser socorro presente. 
Deus usa quem Ele quer no tempo e no local 
onde Ele deseja. O Senhor só precisa de 
pessoas dispostas a dizerem “sim” ao seu 
chamado. Ele nos deu a honra de fazermos 
parte de sua maravilhosa missão. Abra seus 
ouvidos a Sua voz e embarque de todo o 
coração nesta missão.
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Fernanda Victório é Analista de Relações com Comunidades na Vale 
e, em maio de 2019, participou da segunda caravana emergencial 
do programa Voluntários Sem Fronteiras a Moçambique. Ela já havia 
feito uma viagem individual a Moçambique como voluntária de 
Missões Mundiais muito antes da passagem do ciclone Idai. 
Fernanda não havia se programado para viajar no ano passado, 
principalmente após ter testemunhado o rompimento da barragem 
de Córrego do Feijão, em Brumadinho/MG.

E foi esta a esperança que Fernanda ajudou a levar a Moçambique. 
Onde ao lado de missionárias de Missões Mundiais e de outros 
voluntários trabalhou em unidades do PEPE (programa socioeducativo), 
atividades recreativas e educacionais para crianças e evangelismo.

“Acredito que Deus nos capacita diariamente. Vivi de perto uma 
tragédia, o rompimento da barragem de Córrego do Feijão, em 
Brumadinho. Senti a dor das pessoas e hoje tenho a certeza do quanto 
precisamos uns dos outros”. “A minha fé e o meu relacionamento com 
Deus me ajudaram a passar por tudo e me fortalecer. Deus me usa de 
todas as formas possíveis: no acolhimento, na ajuda na hora da dor, na 
palavra amiga”.

Depoimento de uma Voluntária
Online

TRANSFORMADA

incentive

a viagem

missionaria

Você que tem entre 18 e 30 anos e
deseja viver uma experiência Transcultural
por 11 meses ou até 4 anos, seja um Radical!

O Programa Radical

INSCRIÇÕES: crh@jmm.org.br

Se você é maior de 16 anos, tem ensino
médio completo, disposto a servir com seus 
dons e talentos e deseja viver uma experiência
transcultural por 15 dias ou até 1 ano, seja um Voluntário!

INSCRIÇÕES: voluntarios@jmm.org.br

ENVIE UMA MENSAGEM PARA: 

(21) 98216-7960
(21) 98055-1818

Os custos de uma viagem voluntária parecem fora do 
seu alcance? Envolva sua igreja. Ela pode levantar os 
recursos necessários a sua viagem e ajudar a 
transformar vidas em outro país através do seu envio.
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“O mesmo Deus que chama é o que envia”

Abra o seu entendimento e o seu coração para o que Deus 
quer fazer com você e através de você.

Esteja pronto antes mesmo de ouvir o chamado. 
Aprenda uma nova língua, tenha o passaporte em dia e, 
principalmente, uma vida consagrada ao Pai.

Todos temos algum dom e talento. Descubra qual é o seu e 
desenvolva-o. Seja na área da educação, saúde, 
construção civil, esportes, teologia, música... Deus usará o 
que deu a você para transformar vidas.

Informe-se. Conheça mais sobre outras nacionalidades. 
Hoje é grande o acesso à informação. Pesquise e ore pela 
nação que mais toca o seu coração.

Alguma caravana voluntária ou projeto Radical sensibilizou 
você? Ore pela confirmação de Deus, entre em contato 
com Missões Mundiais e fale sobre seu chamado com sua 
família e pastor.
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Há famílias resistentes ao envio de jovens Radicais. Não 
insista com eles. Insista com Deus. Ore para que seus 
familiares entendam o seu chamado. Deus cuidará do 
resto.

Conheça histórias de quem já foi voluntário ou Radical. Há 
vários testemunhos no site www.missoesmundiais.com.br. 
Com certeza eles inspirarão seu chamado.

Nunca diga “isso não é para mim”. O que parece 
impossível aos olhos humanos é totalmente possível 
para Deus. Você só precisa dizer: “eis-me aqui”.
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de recursos necessários à viagem, considere fazer uma 
“vaquinha virtual” e compartilhe-a com seus amigos, 
igreja e familiares.

Consagre cada passo a Deus e coloque nas mãos do 
Senhor o seu chamado. Vidas esperam por você.
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Falando um pouquinho do amor de Jesus para crianças, 
pude perceber que elas não perdem a esperança diante de 
uma realidade desfavorável.” 
– GLAUBER BRESSANIN, FISIOTERAPEUTA, VOLUNTÁRIO EM MOÇAMBIQUE

Há algum tempo sentia no coração o desejo de fazer o trabalho de 
Deus no campo, por ouvir vários depoimentos de missionários. 
Inicialmente, não tinha vontade de ir para o Equador. Mas quando 
paramos para ouvir a voz de Deus, Ele nos direciona.” 
– RAQUEL, VOLUNTÁRIA NO EQUADOR

O que mais me tocou foi ver aquele povo tão sofrido no campo de 
refugiados. Crianças, idosos, famílias inteiras, mas que apesar de todo 
sofrimento queriam brincar com a gente. E no fim ainda nos 

agradeceram pelos sorrisos que levamos-lhes. Foi fantástico.” 
– MÁRCIA, VOLUNTÁRIA NO ORIENTE MÉDIO.

Eu ouvi a missionária Raquel Florêncio falando sobre o trabalho 
dela na Itália e fiquei encantada. Pensei que eu realmente estava 
de fora do que Deus está fazendo no mundo. Naquele dia eu senti 

o Senhor me chamando para estar aqui.” 
– LIA GARCIA, RADICAL ÁFRICA

O futebol era justamente o meio. Através dele a 
gente iniciava os relacionamentos, começava as 

conexões e então iam surgindo oportunidades 
de visitar as casas. E aqueles que já 

professavam a fé no Senhor Jesus Cristo de 
forma aberta, podiam também nos apoiar.” 

– SUSANA, RADICAL ÁSIA.

Demos muitas risadas, desenvolvemos trabalhos juntos e crescemos 
tanto como equipe como em relacionamentos. As atividades 

promoveram a aproximação um dos outros.” 
– CLARISSA, RADICAL LATINO-AMERICANO

Eu sempre vi o programa Radical como um sonho muito distante 
para mim. E Deus foi trabalhando de uma forma que eu nem percebi. 
Se eu estou aqui hoje, é graças a Ele, porque eu acredito que muitas 
pessoas se inscrevem, mas é Deus quem escolhe.” 
– ISAQUE MARTINS, RADICAL ÁFRICA

Eu sempre vi o programa Radical como um sonho 
muito distante para mim. E Deus foi trabalhando de 

uma forma que eu nem percebi. Se eu estou aqui 
hoje, é graças a Ele, porque eu acredito que muitas 
pessoas se inscrevem, mas é Deus quem escolhe.” 

– Isaque Martins, Radical África

Voluntários e Radicais também ajudam a 
transformar o mundo com a alegria de Jesus. 
Muitas vezes eles são a energia no momento 
certo para missionários há muitos anos nos 
campos. Deus os usa para renovar forças, 
sugerir novas ideias, ser socorro presente. 
Deus usa quem Ele quer no tempo e no local 
onde Ele deseja. O Senhor só precisa de 
pessoas dispostas a dizerem “sim” ao seu 
chamado. Ele nos deu a honra de fazermos 
parte de sua maravilhosa missão. Abra seus 
ouvidos a Sua voz e embarque de todo o 
coração nesta missão.

canalJMM

missoesmundiais

missoesmundiais.com.br

(21) 2122-1901
Cidades com DDD 21

Demais localidades
0800-709-1900

(21) 98216-7960
(21) 98055-1818



Fernanda Victório é Analista de Relações com Comunidades na Vale 
e, em maio de 2019, participou da segunda caravana emergencial 
do programa Voluntários Sem Fronteiras a Moçambique. Ela já havia 
feito uma viagem individual a Moçambique como voluntária de 
Missões Mundiais muito antes da passagem do ciclone Idai. 
Fernanda não havia se programado para viajar no ano passado, 
principalmente após ter testemunhado o rompimento da barragem 
de Córrego do Feijão, em Brumadinho/MG.

E foi esta a esperança que Fernanda ajudou a levar a Moçambique. 
Onde ao lado de missionárias de Missões Mundiais e de outros 
voluntários trabalhou em unidades do PEPE (programa socioeducativo), 
atividades recreativas e educacionais para crianças e evangelismo.

“Acredito que Deus nos capacita diariamente. Vivi de perto uma 
tragédia, o rompimento da barragem de Córrego do Feijão, em 
Brumadinho. Senti a dor das pessoas e hoje tenho a certeza do quanto 
precisamos uns dos outros”. “A minha fé e o meu relacionamento com 
Deus me ajudaram a passar por tudo e me fortalecer. Deus me usa de 
todas as formas possíveis: no acolhimento, na ajuda na hora da dor, na 
palavra amiga”.
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Você que tem entre 18 e 30 anos e
deseja viver uma experiência Transcultural
por 11 meses ou até 4 anos, seja um Radical!

O Programa Radical

INSCRIÇÕES: crh@jmm.org.br

Se você é maior de 16 anos, tem ensino
médio completo, disposto a servir com seus 
dons e talentos e deseja viver uma experiência
transcultural por 15 dias ou até 1 ano, seja um Voluntário!

INSCRIÇÕES: voluntarios@jmm.org.br

ENVIE UMA MENSAGEM PARA: 

(21) 98216-7960
(21) 98055-1818

Os custos de uma viagem voluntária parecem fora do 
seu alcance? Envolva sua igreja. Ela pode levantar os 
recursos necessários a sua viagem e ajudar a 
transformar vidas em outro país através do seu envio.510 PASSOS

PA R A  I R

“O mesmo Deus que chama é o que envia”

Abra o seu entendimento e o seu coração para o que Deus 
quer fazer com você e através de você.

Esteja pronto antes mesmo de ouvir o chamado. 
Aprenda uma nova língua, tenha o passaporte em dia e, 
principalmente, uma vida consagrada ao Pai.

Todos temos algum dom e talento. Descubra qual é o seu e 
desenvolva-o. Seja na área da educação, saúde, 
construção civil, esportes, teologia, música... Deus usará o 
que deu a você para transformar vidas.

Informe-se. Conheça mais sobre outras nacionalidades. 
Hoje é grande o acesso à informação. Pesquise e ore pela 
nação que mais toca o seu coração.

Alguma caravana voluntária ou projeto Radical sensibilizou 
você? Ore pela confirmação de Deus, entre em contato 
com Missões Mundiais e fale sobre seu chamado com sua 
família e pastor.
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Há famílias resistentes ao envio de jovens Radicais. Não 
insista com eles. Insista com Deus. Ore para que seus 
familiares entendam o seu chamado. Deus cuidará do 
resto.

Conheça histórias de quem já foi voluntário ou Radical. Há 
vários testemunhos no site www.missoesmundiais.com.br. 
Com certeza eles inspirarão seu chamado.

Nunca diga “isso não é para mim”. O que parece 
impossível aos olhos humanos é totalmente possível 
para Deus. Você só precisa dizer: “eis-me aqui”.

6
7
8

Além de pedir ao seus pastor ajuda para o levantamento 
de recursos necessários à viagem, considere fazer uma 
“vaquinha virtual” e compartilhe-a com seus amigos, 
igreja e familiares.

Consagre cada passo a Deus e coloque nas mãos do 
Senhor o seu chamado. Vidas esperam por você.
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Eu fui
Falando um pouquinho do amor de Jesus para crianças, 
pude perceber que elas não perdem a esperança diante de 
uma realidade desfavorável.” 
– GLAUBER BRESSANIN, FISIOTERAPEUTA, VOLUNTÁRIO EM MOÇAMBIQUE

Há algum tempo sentia no coração o desejo de fazer o trabalho de 
Deus no campo, por ouvir vários depoimentos de missionários. 
Inicialmente, não tinha vontade de ir para o Equador. Mas quando 
paramos para ouvir a voz de Deus, Ele nos direciona.” 
– RAQUEL, VOLUNTÁRIA NO EQUADOR

O que mais me tocou foi ver aquele povo tão sofrido no campo de 
refugiados. Crianças, idosos, famílias inteiras, mas que apesar de todo 
sofrimento queriam brincar com a gente. E no fim ainda nos 

agradeceram pelos sorrisos que levamos-lhes. Foi fantástico.” 
– MÁRCIA, VOLUNTÁRIA NO ORIENTE MÉDIO.

Eu ouvi a missionária Raquel Florêncio falando sobre o trabalho 
dela na Itália e fiquei encantada. Pensei que eu realmente estava 
de fora do que Deus está fazendo no mundo. Naquele dia eu senti 

o Senhor me chamando para estar aqui.” 
– LIA GARCIA, RADICAL ÁFRICA

O futebol era justamente o meio. Através dele a 
gente iniciava os relacionamentos, começava as 

conexões e então iam surgindo oportunidades 
de visitar as casas. E aqueles que já 

professavam a fé no Senhor Jesus Cristo de 
forma aberta, podiam também nos apoiar.” 

– SUSANA, RADICAL ÁSIA.

Demos muitas risadas, desenvolvemos trabalhos juntos e crescemos 
tanto como equipe como em relacionamentos. As atividades 

promoveram a aproximação um dos outros.” 
– CLARISSA, RADICAL LATINO-AMERICANO

Eu sempre vi o programa Radical como um sonho muito distante 
para mim. E Deus foi trabalhando de uma forma que eu nem percebi. 
Se eu estou aqui hoje, é graças a Ele, porque eu acredito que muitas 
pessoas se inscrevem, mas é Deus quem escolhe.” 
– ISAQUE MARTINS, RADICAL ÁFRICA

Eu sempre vi o programa Radical como um sonho 
muito distante para mim. E Deus foi trabalhando de 

uma forma que eu nem percebi. Se eu estou aqui 
hoje, é graças a Ele, porque eu acredito que muitas 
pessoas se inscrevem, mas é Deus quem escolhe.” 

– Isaque Martins, Radical África

Voluntários e Radicais também ajudam a 
transformar o mundo com a alegria de Jesus. 
Muitas vezes eles são a energia no momento 
certo para missionários há muitos anos nos 
campos. Deus os usa para renovar forças, 
sugerir novas ideias, ser socorro presente. 
Deus usa quem Ele quer no tempo e no local 
onde Ele deseja. O Senhor só precisa de 
pessoas dispostas a dizerem “sim” ao seu 
chamado. Ele nos deu a honra de fazermos 
parte de sua maravilhosa missão. Abra seus 
ouvidos a Sua voz e embarque de todo o 
coração nesta missão.
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Fernanda Victório é Analista de Relações com Comunidades na Vale 
e, em maio de 2019, participou da segunda caravana emergencial 
do programa Voluntários Sem Fronteiras a Moçambique. Ela já havia 
feito uma viagem individual a Moçambique como voluntária de 
Missões Mundiais muito antes da passagem do ciclone Idai. 
Fernanda não havia se programado para viajar no ano passado, 
principalmente após ter testemunhado o rompimento da barragem 
de Córrego do Feijão, em Brumadinho/MG.

E foi esta a esperança que Fernanda ajudou a levar a Moçambique. 
Onde ao lado de missionárias de Missões Mundiais e de outros 
voluntários trabalhou em unidades do PEPE (programa socioeducativo), 
atividades recreativas e educacionais para crianças e evangelismo.

“Acredito que Deus nos capacita diariamente. Vivi de perto uma 
tragédia, o rompimento da barragem de Córrego do Feijão, em 
Brumadinho. Senti a dor das pessoas e hoje tenho a certeza do quanto 
precisamos uns dos outros”. “A minha fé e o meu relacionamento com 
Deus me ajudaram a passar por tudo e me fortalecer. Deus me usa de 
todas as formas possíveis: no acolhimento, na ajuda na hora da dor, na 
palavra amiga”.
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transcultural por 15 dias ou até 1 ano, seja um Voluntário!
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ENVIE UMA MENSAGEM PARA: 
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Os custos de uma viagem voluntária parecem fora do 
seu alcance? Envolva sua igreja. Ela pode levantar os 
recursos necessários a sua viagem e ajudar a 
transformar vidas em outro país através do seu envio.

5
10 PASSOS PARA IR

“O mesmo Deus que chama é o que envia”

Abra o seu entendimento e o seu coração para o que Deus 
quer fazer com você e através de você.

Esteja pronto antes mesmo de ouvir o chamado. 
Aprenda uma nova língua, tenha o passaporte em dia e, 
principalmente, uma vida consagrada ao Pai.

Todos temos algum dom e talento. Descubra qual é o seu e 
desenvolva-o. Seja na área da educação, saúde, 
construção civil, esportes, teologia, música... Deus usará o 
que deu a você para transformar vidas.

Informe-se. Conheça mais sobre outras nacionalidades. 
Hoje é grande o acesso à informação. Pesquise e ore pela 
nação que mais toca o seu coração.

Alguma caravana voluntária ou projeto Radical sensibilizou 
você? Ore pela confirmação de Deus, entre em contato 
com Missões Mundiais e fale sobre seu chamado com sua 
família e pastor.

1
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4

Há famílias resistentes ao envio de jovens Radicais. Não 
insista com eles. Insista com Deus. Ore para que seus 
familiares entendam o seu chamado. Deus cuidará do 
resto.

Conheça histórias de quem já foi voluntário ou Radical. Há 
vários testemunhos no site www.missoesmundiais.com.br. 
Com certeza eles inspirarão seu chamado.

Nunca diga “isso não é para mim”. O que parece 
impossível aos olhos humanos é totalmente possível 
para Deus. Você só precisa dizer: “eis-me aqui”.

6
7
8Além de pedir ao seus pastor ajuda para o levantamento 

de recursos necessários à viagem, considere fazer uma 
“vaquinha virtual” e compartilhe-a com seus amigos, 
igreja e familiares.

Consagre cada passo a Deus e coloque nas mãos do 
Senhor o seu chamado. Vidas esperam por você.

9
10

Eu fui
Falando um pouquinho do amor de Jesus para crianças, 
pude perceber que elas não perdem a esperança diante de 
uma realidade desfavorável.” 
– GLAUBER BRESSANIN, FISIOTERAPEUTA, VOLUNTÁRIO EM MOÇAMBIQUE

Há algum tempo sentia no coração o desejo de fazer o trabalho de 
Deus no campo, por ouvir vários depoimentos de missionários. 
Inicialmente, não tinha vontade de ir para o Equador. Mas quando 
paramos para ouvir a voz de Deus, Ele nos direciona.” 
– RAQUEL, VOLUNTÁRIA NO EQUADOR

O que mais me tocou foi ver aquele povo tão sofrido no campo de 
refugiados. Crianças, idosos, famílias inteiras, mas que apesar de todo 
sofrimento queriam brincar com a gente. E no fim ainda nos 

agradeceram pelos sorrisos que levamos-lhes. Foi fantástico.” 
– MÁRCIA, VOLUNTÁRIA NO ORIENTE MÉDIO.

Eu ouvi a missionária Raquel Florêncio falando sobre o trabalho 
dela na Itália e fiquei encantada. Pensei que eu realmente estava 
de fora do que Deus está fazendo no mundo. Naquele dia eu senti 

o Senhor me chamando para estar aqui.” 
– LIA GARCIA, RADICAL ÁFRICA

O futebol era justamente o meio. Através dele a 
gente iniciava os relacionamentos, começava as 

conexões e então iam surgindo oportunidades 
de visitar as casas. E aqueles que já 

professavam a fé no Senhor Jesus Cristo de 
forma aberta, podiam também nos apoiar.” 

– SUSANA, RADICAL ÁSIA.

Demos muitas risadas, desenvolvemos trabalhos juntos e crescemos 
tanto como equipe como em relacionamentos. As atividades 

promoveram a aproximação um dos outros.” 
– CLARISSA, RADICAL LATINO-AMERICANO

Eu sempre vi o programa Radical como um sonho muito distante 
para mim. E Deus foi trabalhando de uma forma que eu nem percebi. 
Se eu estou aqui hoje, é graças a Ele, porque eu acredito que muitas 
pessoas se inscrevem, mas é Deus quem escolhe.” 
– ISAQUE MARTINS, RADICAL ÁFRICA

Eu sempre vi o programa Radical como um sonho 
muito distante para mim. E Deus foi trabalhando de 

uma forma que eu nem percebi. Se eu estou aqui 
hoje, é graças a Ele, porque eu acredito que muitas 
pessoas se inscrevem, mas é Deus quem escolhe.” 

– Isaque Martins, Radical África

Voluntários e Radicais também ajudam a 
transformar o mundo com a alegria de Jesus. 
Muitas vezes eles são a energia no momento 
certo para missionários há muitos anos nos 
campos. Deus os usa para renovar forças, 
sugerir novas ideias, ser socorro presente. 
Deus usa quem Ele quer no tempo e no local 
onde Ele deseja. O Senhor só precisa de 
pessoas dispostas a dizerem “sim” ao seu 
chamado. Ele nos deu a honra de fazermos 
parte de sua maravilhosa missão. Abra seus 
ouvidos a Sua voz e embarque de todo o 
coração nesta missão.
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Fernanda Victório é Analista de Relações com Comunidades na Vale 
e, em maio de 2019, participou da segunda caravana emergencial 
do programa Voluntários Sem Fronteiras a Moçambique. Ela já havia 
feito uma viagem individual a Moçambique como voluntária de 
Missões Mundiais muito antes da passagem do ciclone Idai. 
Fernanda não havia se programado para viajar no ano passado, 
principalmente após ter testemunhado o rompimento da barragem 
de Córrego do Feijão, em Brumadinho/MG.

E foi esta a esperança que Fernanda ajudou a levar a Moçambique. 
Onde ao lado de missionárias de Missões Mundiais e de outros 
voluntários trabalhou em unidades do PEPE (programa socioeducativo), 
atividades recreativas e educacionais para crianças e evangelismo.

“Acredito que Deus nos capacita diariamente. Vivi de perto uma 
tragédia, o rompimento da barragem de Córrego do Feijão, em 
Brumadinho. Senti a dor das pessoas e hoje tenho a certeza do quanto 
precisamos uns dos outros”. “A minha fé e o meu relacionamento com 
Deus me ajudaram a passar por tudo e me fortalecer. Deus me usa de 
todas as formas possíveis: no acolhimento, na ajuda na hora da dor, na 
palavra amiga”.

Depoimento de uma Voluntária
Online

TRANSFORMADA

incentive

a viagem

missionaria

Você que tem entre 18 e 30 anos e
deseja viver uma experiência Transcultural
por 11 meses ou até 4 anos, seja um Radical!

O Programa Radical

INSCRIÇÕES: crh@jmm.org.br

Se você é maior de 16 anos, tem ensino
médio completo, disposto a servir com seus 
dons e talentos e deseja viver uma experiência
transcultural por 15 dias ou até 1 ano, seja um Voluntário!

INSCRIÇÕES: voluntarios@jmm.org.br

ENVIE UMA MENSAGEM PARA: 

(21) 98216-7960
(21) 98055-1818

Os custos de uma viagem voluntária parecem fora do 
seu alcance? Envolva sua igreja. Ela pode levantar os 
recursos necessários a sua viagem e ajudar a 
transformar vidas em outro país através do seu envio.510 PASSOS

PA R A  I R

“O mesmo Deus que chama é o que envia”

Abra o seu entendimento e o seu coração para o que Deus 
quer fazer com você e através de você.

Esteja pronto antes mesmo de ouvir o chamado. 
Aprenda uma nova língua, tenha o passaporte em dia e, 
principalmente, uma vida consagrada ao Pai.

Todos temos algum dom e talento. Descubra qual é o seu e 
desenvolva-o. Seja na área da educação, saúde, 
construção civil, esportes, teologia, música... Deus usará o 
que deu a você para transformar vidas.

Informe-se. Conheça mais sobre outras nacionalidades. 
Hoje é grande o acesso à informação. Pesquise e ore pela 
nação que mais toca o seu coração.

Alguma caravana voluntária ou projeto Radical sensibilizou 
você? Ore pela confirmação de Deus, entre em contato 
com Missões Mundiais e fale sobre seu chamado com sua 
família e pastor.
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Há famílias resistentes ao envio de jovens Radicais. Não 
insista com eles. Insista com Deus. Ore para que seus 
familiares entendam o seu chamado. Deus cuidará do 
resto.

Conheça histórias de quem já foi voluntário ou Radical. Há 
vários testemunhos no site www.missoesmundiais.com.br. 
Com certeza eles inspirarão seu chamado.

Nunca diga “isso não é para mim”. O que parece 
impossível aos olhos humanos é totalmente possível 
para Deus. Você só precisa dizer: “eis-me aqui”.
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Além de pedir ao seus pastor ajuda para o levantamento 
de recursos necessários à viagem, considere fazer uma 
“vaquinha virtual” e compartilhe-a com seus amigos, 
igreja e familiares.

Consagre cada passo a Deus e coloque nas mãos do 
Senhor o seu chamado. Vidas esperam por você.
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Eu fui
Falando um pouquinho do amor de Jesus para crianças, 
pude perceber que elas não perdem a esperança diante de 
uma realidade desfavorável.” 
– GLAUBER BRESSANIN, FISIOTERAPEUTA, VOLUNTÁRIO EM MOÇAMBIQUE

Há algum tempo sentia no coração o desejo de fazer o trabalho de 
Deus no campo, por ouvir vários depoimentos de missionários. 
Inicialmente, não tinha vontade de ir para o Equador. Mas quando 
paramos para ouvir a voz de Deus, Ele nos direciona.” 
– RAQUEL, VOLUNTÁRIA NO EQUADOR

O que mais me tocou foi ver aquele povo tão sofrido no campo de 
refugiados. Crianças, idosos, famílias inteiras, mas que apesar de todo 
sofrimento queriam brincar com a gente. E no fim ainda nos 

agradeceram pelos sorrisos que levamos-lhes. Foi fantástico.” 
– MÁRCIA, VOLUNTÁRIA NO ORIENTE MÉDIO.

Eu ouvi a missionária Raquel Florêncio falando sobre o trabalho 
dela na Itália e fiquei encantada. Pensei que eu realmente estava 
de fora do que Deus está fazendo no mundo. Naquele dia eu senti 

o Senhor me chamando para estar aqui.” 
– LIA GARCIA, RADICAL ÁFRICA

O futebol era justamente o meio. Através dele a 
gente iniciava os relacionamentos, começava as 

conexões e então iam surgindo oportunidades 
de visitar as casas. E aqueles que já 

professavam a fé no Senhor Jesus Cristo de 
forma aberta, podiam também nos apoiar.” 

– SUSANA, RADICAL ÁSIA.

Demos muitas risadas, desenvolvemos trabalhos juntos e crescemos 
tanto como equipe como em relacionamentos. As atividades 

promoveram a aproximação um dos outros.” 
– CLARISSA, RADICAL LATINO-AMERICANO

Eu sempre vi o programa Radical como um sonho muito distante 
para mim. E Deus foi trabalhando de uma forma que eu nem percebi. 
Se eu estou aqui hoje, é graças a Ele, porque eu acredito que muitas 
pessoas se inscrevem, mas é Deus quem escolhe.” 
– ISAQUE MARTINS, RADICAL ÁFRICA

Eu sempre vi o programa Radical como um sonho 
muito distante para mim. E Deus foi trabalhando de 

uma forma que eu nem percebi. Se eu estou aqui 
hoje, é graças a Ele, porque eu acredito que muitas 
pessoas se inscrevem, mas é Deus quem escolhe.” 

– Isaque Martins, Radical África

Voluntários e Radicais também ajudam a 
transformar o mundo com a alegria de Jesus. 
Muitas vezes eles são a energia no momento 
certo para missionários há muitos anos nos 
campos. Deus os usa para renovar forças, 
sugerir novas ideias, ser socorro presente. 
Deus usa quem Ele quer no tempo e no local 
onde Ele deseja. O Senhor só precisa de 
pessoas dispostas a dizerem “sim” ao seu 
chamado. Ele nos deu a honra de fazermos 
parte de sua maravilhosa missão. Abra seus 
ouvidos a Sua voz e embarque de todo o 
coração nesta missão.
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e, em maio de 2019, participou da segunda caravana emergencial 
do programa Voluntários Sem Fronteiras a Moçambique. Ela já havia 
feito uma viagem individual a Moçambique como voluntária de 
Missões Mundiais muito antes da passagem do ciclone Idai. 
Fernanda não havia se programado para viajar no ano passado, 
principalmente após ter testemunhado o rompimento da barragem 
de Córrego do Feijão, em Brumadinho/MG.

E foi esta a esperança que Fernanda ajudou a levar a Moçambique. 
Onde ao lado de missionárias de Missões Mundiais e de outros 
voluntários trabalhou em unidades do PEPE (programa socioeducativo), 
atividades recreativas e educacionais para crianças e evangelismo.

“Acredito que Deus nos capacita diariamente. Vivi de perto uma 
tragédia, o rompimento da barragem de Córrego do Feijão, em 
Brumadinho. Senti a dor das pessoas e hoje tenho a certeza do quanto 
precisamos uns dos outros”. “A minha fé e o meu relacionamento com 
Deus me ajudaram a passar por tudo e me fortalecer. Deus me usa de 
todas as formas possíveis: no acolhimento, na ajuda na hora da dor, na 
palavra amiga”.
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Você que tem entre 18 e 30 anos e
deseja viver uma experiência Transcultural
por 11 meses ou até 4 anos, seja um Radical!

O Programa Radical

INSCRIÇÕES: crh@jmm.org.br

Se você é maior de 16 anos, tem ensino
médio completo, disposto a servir com seus 
dons e talentos e deseja viver uma experiência
transcultural por 15 dias ou até 1 ano, seja um Voluntário!

INSCRIÇÕES: voluntarios@jmm.org.br

ENVIE UMA MENSAGEM PARA: 

(21) 98216-7960
(21) 98055-1818

Os custos de uma viagem voluntária parecem fora do 
seu alcance? Envolva sua igreja. Ela pode levantar os 
recursos necessários a sua viagem e ajudar a 
transformar vidas em outro país através do seu envio.
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Abra o seu entendimento e o seu coração para o que Deus 
quer fazer com você e através de você.

Esteja pronto antes mesmo de ouvir o chamado. 
Aprenda uma nova língua, tenha o passaporte em dia e, 
principalmente, uma vida consagrada ao Pai.

Todos temos algum dom e talento. Descubra qual é o seu e 
desenvolva-o. Seja na área da educação, saúde, 
construção civil, esportes, teologia, música... Deus usará o 
que deu a você para transformar vidas.

Informe-se. Conheça mais sobre outras nacionalidades. 
Hoje é grande o acesso à informação. Pesquise e ore pela 
nação que mais toca o seu coração.

Alguma caravana voluntária ou projeto Radical sensibilizou 
você? Ore pela confirmação de Deus, entre em contato 
com Missões Mundiais e fale sobre seu chamado com sua 
família e pastor.
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Há famílias resistentes ao envio de jovens Radicais. Não 
insista com eles. Insista com Deus. Ore para que seus 
familiares entendam o seu chamado. Deus cuidará do 
resto.

Conheça histórias de quem já foi voluntário ou Radical. Há 
vários testemunhos no site www.missoesmundiais.com.br. 
Com certeza eles inspirarão seu chamado.

Nunca diga “isso não é para mim”. O que parece 
impossível aos olhos humanos é totalmente possível 
para Deus. Você só precisa dizer: “eis-me aqui”.
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de recursos necessários à viagem, considere fazer uma 
“vaquinha virtual” e compartilhe-a com seus amigos, 
igreja e familiares.

Consagre cada passo a Deus e coloque nas mãos do 
Senhor o seu chamado. Vidas esperam por você.
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pude perceber que elas não perdem a esperança diante de 
uma realidade desfavorável.” 
– GLAUBER BRESSANIN, FISIOTERAPEUTA, VOLUNTÁRIO EM MOÇAMBIQUE

Há algum tempo sentia no coração o desejo de fazer o trabalho de 
Deus no campo, por ouvir vários depoimentos de missionários. 
Inicialmente, não tinha vontade de ir para o Equador. Mas quando 
paramos para ouvir a voz de Deus, Ele nos direciona.” 
– RAQUEL, VOLUNTÁRIA NO EQUADOR

O que mais me tocou foi ver aquele povo tão sofrido no campo de 
refugiados. Crianças, idosos, famílias inteiras, mas que apesar de todo 
sofrimento queriam brincar com a gente. E no fim ainda nos 

agradeceram pelos sorrisos que levamos-lhes. Foi fantástico.” 
– MÁRCIA, VOLUNTÁRIA NO ORIENTE MÉDIO.

Eu ouvi a missionária Raquel Florêncio falando sobre o trabalho 
dela na Itália e fiquei encantada. Pensei que eu realmente estava 
de fora do que Deus está fazendo no mundo. Naquele dia eu senti 

o Senhor me chamando para estar aqui.” 
– LIA GARCIA, RADICAL ÁFRICA

O futebol era justamente o meio. Através dele a 
gente iniciava os relacionamentos, começava as 

conexões e então iam surgindo oportunidades 
de visitar as casas. E aqueles que já 

professavam a fé no Senhor Jesus Cristo de 
forma aberta, podiam também nos apoiar.” 

– SUSANA, RADICAL ÁSIA.

Demos muitas risadas, desenvolvemos trabalhos juntos e crescemos 
tanto como equipe como em relacionamentos. As atividades 

promoveram a aproximação um dos outros.” 
– CLARISSA, RADICAL LATINO-AMERICANO

Eu sempre vi o programa Radical como um sonho muito distante 
para mim. E Deus foi trabalhando de uma forma que eu nem percebi. 
Se eu estou aqui hoje, é graças a Ele, porque eu acredito que muitas 
pessoas se inscrevem, mas é Deus quem escolhe.” 
– ISAQUE MARTINS, RADICAL ÁFRICA

Eu sempre vi o programa Radical como um sonho 
muito distante para mim. E Deus foi trabalhando de 

uma forma que eu nem percebi. Se eu estou aqui 
hoje, é graças a Ele, porque eu acredito que muitas 
pessoas se inscrevem, mas é Deus quem escolhe.” 

– Isaque Martins, Radical África

Voluntários e Radicais também ajudam a 
transformar o mundo com a alegria de Jesus. 
Muitas vezes eles são a energia no momento 
certo para missionários há muitos anos nos 
campos. Deus os usa para renovar forças, 
sugerir novas ideias, ser socorro presente. 
Deus usa quem Ele quer no tempo e no local 
onde Ele deseja. O Senhor só precisa de 
pessoas dispostas a dizerem “sim” ao seu 
chamado. Ele nos deu a honra de fazermos 
parte de sua maravilhosa missão. Abra seus 
ouvidos a Sua voz e embarque de todo o 
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