
MISSÃO GLOBAL
30.000 igrejas até 2025

1. Escola de Plantadores de Igrejas, presencial e EAD.
2. Realizar um plano estratégico de plantio de igrejas. Plantar 

uma nova igreja por distrito a cada 3 anos (meta mínima).
 Considerando os bairros e cidades com mais de 100.000 habitantes 

como prioridade.
 Considerando igrejas com mais de 80% de ocupação ou lotadas.

3. Nas casas de irmãos, onde for possível. Locais emprestados/
alugados/construídos.

4. Estabelecer em cada igreja organizada um centro de infl uência:
 ASA empreendedora 
 Feira de saúde 
 Clube de Desbravadores  

“Toda igreja deve ser uma escola missionária para obreiros 
cristãos. Seus membros devem ser instruídos em dar 

estudos bíblicos, em dirigir e ensinar classes da Escola 
Sabatina, na melhor maneira de auxiliar os pobres e cuidar 
dos doentes, de trabalhar pelos não-convertidos... Que os 
mestres vão à frente no trabalho entre o povo, e outros, 

unindo-se a eles, aprenderão em seu exemplo. Um exemplo 
vale mais que muitos preceitos.”

Ellen G. White, CBV, pág. 149.



MINISTÉRIO PESSOAL
1. Alcançar 1 milhão de estudos bíblico para discipular e batizar 

250 mil pessoas.
2. Disponibilizar a nova Bíblia Missionária “EuVou”.
3. Oferecer/prover o novo estudo bíblico discipulador “Jesus 

Restaurador da Vida”.
4. Multiplicar interessados e fortalecer sua atenção através do 

uso adequado do APP da Escola Bíblica Digital NT (24h)
 Desafi ar as Uniões a ter um Coordenador da Escola Bíblica Digital
 Um por Associação/Missão 2021
 Um por distrito em 2021
 Um por igreja em 2022
 Um por UA/PG em 2023

5. Dinamizar o Evangelismo da Semana Santa (semear, cultivar 
para colher).

ESCOLA SABATINA
“EU VOU”  

1. Diretor da Escola Sabatina: “EU VOU” gerar uma nova 
unidade de ação por ano. 

2. Professor: “EU VOU” pastorear para multiplicar (visitação 
semestral).

3. Aluno: “EU VOU” fazer assinatura, estudar a lição e estar na 
Escola Sabatina.

4. Integrar a Unidade de Ação/PG na missão: “EU VOU” dar 5 
estudos bíblicos por ano para discipular e batizar uma pessoa. 

COMPROMISSO:
#EuVou estudar e assinar a lição [   ]
#EuVou estar na Escola Sabatina e PG [   ]
#EuVou dar estudos bíblicos [   ]

ASA
SELO OURO
1. Realizar o Mutirão de Natal e de Páscoa com a meta 

de arrecadar pelo menos 4 quilos por membro em cada 
mutirão. 

2. Potencializar a Classe Bíblica. De cada 10 pessoas 
atendidas com alimentos, roupas etc, ter a meta de 1 
participante da classe bíblica. E a cada 5 participantes da 
classe bíblica, 1 novo discípulo batizado.  

3. Desenvolver um projeto social na comunidade por 
distrito/igreja por ano. Exemplos: seminário para 
empreendedores, imunidade em alta com os 8 remédios 
naturais, culinária saudável, cursos artesanais, etc.

4. Cada Campo (Associação/Missão) pode criar uma 
motivação para as ASAs. Exemplo: Troféu ASA ou Selo ASA 
(ouro, prata e bronze) ao cumprir requisitos.


