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APRESENTAÇÃO DA AMTB

www.amtb.org.br

Há 40 anos, algumas organizações, por meio de seus líderes, uniram-se para 
formar a Associação de Missões Transculturais Brasileiras (AMTB). Transcorridos 
todos esses anos, somos gratos a Deus por sua fidelidade e graça para com o 
movimento missionário brasileiro, que tem demonstrado maturidade e, cada vez 
mais, engajamento na proclamação do evangelho entre povos não alcançados 
dentro e fora de nosso país. Nós crescemos, amadurecemos e hoje contamos 
com mais de 70 associados que, juntos, trabalham para dar à igreja brasileira 
suporte no treinamento, envio e cuidado daqueles que Deus tem chamado para 
sua obra. 
A Associação de Missões Transculturais Brasileiras (AMTB) propõe-se, por meio 
das organizações filiadas, a responder com relevância aos desafios atuais. Nossas 
organizações unem ação à proclamação, trabalhando a serviço das igrejas 
enviadoras, que escolhem usar agências como um braço a seu serviço. 
Nos últimos anos, nosso lema tem sido Unir para Fortalecer e hoje estamos em-
penhados em criar esses laços em diferentes contextos. Seguimos promovendo 
unidades e alianças entre os associados e também alianças e parcerias com igre-
jas locais, denominações, organizações e movimentos globais.
O que você tem em suas mãos é um catálogo com informações de todos os 
nossos associados. Esperamos que ele seja útil para você e para sua comunidade 
na busca por organizações que ofereçam ferramentas e habilidades que os ajude 
em sua ação missionária. Aqui você vai encontrar uma diversidade de organi-
zações que atuam em diferentes áreas com o mesmo objetivo: ver Cristo sendo 
glorificado entre todos os povos!

Deus seja louvado.

Paulo Feniman
Presidente da AMTB



DEMI – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO MISSIOLÓGICA
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DEPARTAMENTOS DA AMTB

CIM BRASIL
Departamento do Cuidado Integral do Missionário

 

www.amtb.org.br

NOSSA VISÃO
Capacitar e assessorar as organizações missionárias e seus mis-
sionários nas ações de cuidado integral.
NOSSA MISSÃO
Ser uma estrutura proativa de referência nacional e internacional 
para a fomentação e a viabilização do Cuidado Integral do Mis-
sionário junto às organizações missionárias.
NOSSAS ATIVIDADES ESTRATÉGICAS
* Capacitar interessados no cuidado integral dos missionários 
através de treinamentos, seminários, fóruns, cursos formais, litera-
turas e afins.

O DEMI é um Departamento da AMTB, oriundo da APMB (Asso-
ciação de Professores de Missões no Brasil), para atuar no âmbito 
da educação missiológica brasileira e apoio aos professores de 
missões, através de aperfeiçoamento, cooperação, integração 
entre escolas, organizações missionárias, igrejas e seus respecti-
vos professores, aproximando e promovendo o diálogo entre 
eles, visando ser área de apoio, mapeamento, consultoria e dire-
cionamento na capacitação holística de missionários brasileiros, 
primando pela excelência e renovação contínua.

ATIVIDADES:
Consultoria às escolas, organizações missionárias e igrejas; 
Ajuste curricular e bibliográfico Missiológico; Capacitação e 
atualização de professores de missões; Promoção de eventos 
Missiológicos; Mapeamento e pesquisa da capacitação Missi-
ológica; Integração disciplinar entre Teologia e Missiologia; 
Produção de literaturas e materiais Missiológicos; Cadastra-
mento e apoio a professores e cursos de capacitação Missi-
ológica.

CONTATOS:
Email: demi@amtb.org.br



* Desenvolver e divulgar literatura específica e ferramentas dire-
cionadas ao cuidado missionário.
* Cultivar o relacionamento e intercâmbio com representações 
nacionais e internacionais de cuidado missionário.
* Desenvolver modelos de práticas no cuidado missionário através 
da promoção ou apoio em eventos e/ou atendimentos no Brasil e 
no exterior.
* Gerenciar mídias sociais para divulgar e conectar as ações de 
cuidado missionário.
* Receber, avaliar e recomendar projetos e iniciativas na área do 
cuidado missionário.
* Oferecer assessoria às organizações missionárias na construção 
de seus projetos e suas iniciativas na área do cuidado missionário.

O CIM Brasil, atua através de setores estruturados, abrangendo 
algumas áreas do Cuidado missionário, e através de extensões 
regionais no Brasil.

PHIlhos: O setor de Philhos promove o bem-estar do FM (filho de 
missionário) e da sua família. Oferece capacitação e consultoria às 
agências, igrejas e missionários. Desenvolve literatura e outros 
recursos como ferramentas para o desenvolvimento do Cuidado 
do FM desde o preparo pré-campo até sua vida adulta plena. Phil-
hos procura fortalecer o FM, equipando-o para lidar com os desa-
fios da vida de alta mobilidade no contexto transcultural e da sua 
vida espiritual. Desejamos que os FMs floresçam em sua unici-
dade, para a glória de Deus.
SEGURANÇA: Este setor promove junto às organizações mis-
sionárias filiadas à AMTB, uma cultura de segurança através da 
conscientização, capacitação, consultoria e produção de literatu-
ras no que se refere às políticas e protocolos de segurança no 
campo missionário.
EXTENSÃO REGIONAL DO CIM BRASIL: Esta, através de uma 
coordenação própria, desenvolve projetos específicos na área de 
cuidado missionário que vão de encontro as necessidades desta 
região no Brasil. Atualmente temos uma extensão na região de 
São Paulo. Almejamos futuramente expandir em outras regiões do 
Brasil! 

CONTATO: 
Email: cimbrasil@amtb.org.br
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DEPARTAMENTOS DA AMTB

www.amtb.org.br
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DAI – DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS INDÍGENAS

DEPARTAMENTO DE PESQUISAS

DEPARTAMENTOS DA AMTB

www.amtb.org.br

O DAI desenvolve suas atividades seguindo a filosofia de trabalho 
da AMTB.
Trabalhamos nas seguintes áreas:

Demandas sociopolíticas
1. Encaminhar as demandas sociopolíticas das agências filiadas 
aos órgãos governamentais como: FUNAI, Ministério da Justiça, 
Câmara de Deputados dentre outros.
2. Dar apoio ao CONPLEI (Conselho Nacional de Pastores e líde-
res Evangélicos Indígenas) em suas ações, dentre elas, congres-
sos, treinamentos e capacitações.

ATIVIDADES
Realização dos Fóruns Indígenas, apoio ao CONPLEI, Cursos 
de ensino bíblico para líderes indígenas, apoio ao CAPACI-
TAR, Elaboração da Cartilha dos direitos indígenas em parceria 
com a Anajure e dar início à Escola Avançada de Teologia
Cultura e Direitos Humanos.

CONTATOS:
Email: demi@amtb.org.br

No Departamento de Pesquisas, os nossos alvos são promover, 
fomentar, facilitar e realizar pesquisas para fins missionários trans-
culturais, servindo à AMTB e à Igreja de Cristo no Brasil e no 
mundo. Entendemos que a pesquisa missionária é um processo de 
observação debaixo da dependência de Deus, pois seu alvo é 
compreender o que Deus fez, está fazendo e como ele direciona a 
sua igreja no espalhar do evangelho entre todos os povos. Para 
esse fim, organizamo-nos em três linhas de pesquisa: 1) institucio-
nal, 2) conceitual e 3) de campo.



DEPARTAMENTO DE ALIANÇAS ESTRATÉGICAS
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DEPARTAMENTOS DA AMTB

www.amtb.org.br

Este departamento trabalha em estreita colaboração com as orga-
nizações missionárias no Brasil, igrejas e movimentos globais a fim 
de fornecer liderança e ajuda na formação de alianças estratégicas 
que lhes permitam avançar no desenvolvimento de seus ministéri-
os. Atuamos no treinamento para alianças estratégicas e facili-
tação do processo de cooperação ministerial.
Nossa ênfase está no desenvolvimento da capacidade de for-
mação e assistência para os líderes de missões e suas organi-
zações. Além disso, participamos de redes internacionais de 
alianças estratégicas para divulgar a experiência brasileira e 
aprender com esses movimentos globais.

O Departamento de Alianças Estratégicas está conectado com 
movimentos como IPA – International Partnering Association e 
Linking Global Voices. Está capacitado para trabalhar em est-
reita colaboração com as organizações no Brasil, fornecendo 
ferramentas, treinamento, conhecimento, serviços e conexões 
globais necessárias.

CONTATOS:
Email: aliancasestrategicas@amtb.org.br

CONTATOS:
Email: pesquisas@amtb.org.br

INSTITUCIONAL: coordena as pesquisas sobre o próprio movi-
mento missionário, igrejas, organizações/agências missionárias 
e qualquer outra pesquisa institucional. 
CONCEITUAL: trata das pesquisas missiológicas, envolvendo 
conceitos, ideias e valores. 
CAMPO: trata da pesquisa de campo, sobretudo povos, áreas 
e segmentos sociais para fins de atuação missionária.

www.amtb.org.br



08

DEPARTAMENTO DE ORAÇÃO

DEPARTAMENTOS DA AMTB

www.amtb.org.br

O Departamento de Oração tem como objetivo unir esforços com 
as demais organizações e agências missionárias que fazem parte 
da AMTB para buscar conhecer a vontade de Deus de modo que 
possamos cumprir esse “mistério “ que é a oração . Desejamos 
desenvolver uma espiritualidade saudável através da oração, aten-
dendo  o chamado do Senhor no que compete a força missionária 
brasileira. 
Nossa atuação principal é orar pelas agencias missionárias e orga-
nizações que fazem parte da AMTB e também por seus líderes. 
Entendemos que o trabalho missionário não é uma tarefa apenas 
de quem vai ao campo, mas um trabalho de equipe que começa 
com a missão de Deus, que nos concede o privilégio de cooperar-
mos com aquilo que ele está fazendo, orando, enviando e indo ao 
campo. 
Nosso departamento tem como valores aproximar gerações, 
aprender com as diferenças e unir esforços para que o movimento 
missionário transcultural brasileiro possa se expandir e ser fortale-
cido. Cremos que a oração é parte fundamental e intrínseca do 
processo e por isso queremos incentivá-lo a orar, a buscarmos 
conhecer o Senhor e torná-lo conhecido. 

“Vocês, orem assim: Pai nosso, que estás nos céus! Santificado 
seja o teu nome. Venha o teu Reino; seja feita a tua vontade, 
assim na terra como no céu”. Mateus 6. 9-10

CONTATOS:
Email: oracao@amtb.org.br



PEM – PROFISSIONAIS E EMPRESAS EM MISSÃO
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DEPARTAMENTOS DA AMTB

www.amtb.org.br

Apoiamos a igreja brasileira e agências missionárias filiadas à 
AMTB na compreensão da estratégia missionária que usa a profis-
são e empresas como forma de alcançar pessoas para Cristo. 
Somos o ponto de encontro em Business as Mission (BAM) e Faze-
dores de Tendas no Brasil e América Latina para missionários, em-
presários, profissionais e investidores a serviço do Reino.

OBJETIVOS:
Promover o conceito de BAM e Fazedores de Tendas nas 
igrejas brasileiras e agências missionárias por meio de con-
gressos e eventos missionários.
Capacitar as agências missionárias filiadas à AMTB para prepa-
ração, envio e cuidado de missionários BAM e Fazedores de 
Tendas.
Auxiliar como ponte de contato entre a igreja brasileira e 
outras organizações de outras partes do mundo focadas em 
BAM e Fazedores de Tendas.
Articular o movimento de BAM e Fazedores de Tendas no 
Brasil e na América Latina.

CONTATOS:
Email: pem@amtb.org.br
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CONTATO
Email: mobilizacao@amtb.org.br

ÁREA DE MOBILIZAÇÃO

www.amtb.org.br

A Mobilização tem como objetivo conectar as mais diversas orga-
nizações missionárias brasileiras, incluindo neste termo as igrejas 
locais, agências missionárias, cursos de formação, etc., para que 
juntos inovemos criativamente a construção de parcerias em pro-
jetos missionários, considerando o potencial que cada organi-
zação pode oferecer.

As conexões são feitas a partir de mobilizadores locais, com os 
quais estabelecemos um diálogo mais próximo, e de pastores e 
líderes de organizações com quem dialogamos através de iniciati-
vas da AMTB, seus departamentos e projetos especiais. Uma 
dessas iniciativas é a "CONEXÃO AMTB", espaço de apresen-
tação do potencial à disposição na AMTB e diálogos sobre 
Missões, desenvolvido diretamente pela equipe de Mobilização 
em igrejas locais, seminários, reuniões denominacionais ou outros 
eventos com esse perfil. 

Acreditamos no melhor resultado através da Cooperação e 
Unidade.
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VOCARE

www.amtb.org.br

NOSSA MISSÃOQUEM SOMOS  

COMO

Um movimento sob a liderança da 
AMTB (Associação de Missões 
Transculturais Brasileiras), que 
reúne organizações, agências mis-
sionárias e  ministérios que levam a 
sério a juventude e também a 
experiência espiritual do chamado 
de Deus que afeta a vida toda em 
todas as dimensões. Iniciamos em 
novembro de 2012 as primeiras 
reuniões do grupo que perman-
eceria até hoje. Desde 2015 que o 
VOCARE vem realizando um 
evento anual. Somando os partici-
pantes, já reunimos mais de três 
mil jovens. Além disso, temos par-
ticipado de eventos em igrejas 
locais e aproximado o jovem das 
oportunidades de serviço que 
Deus tem dado por meio de agên-
cias missionárias, ONGs, projetos e 
igrejas locais.

Mobilizar e conectar a juventude 
cristã na Missão de Deus.

Encorajando-os a descobrir seu 
chamado e aproximando-os das
oportunidades de serviço que 
Deus tem dado à igreja brasileira. 
Queremos que o jovem descubra 
os “campos brancos” e tome a cor-
agem de adentrá-los, seja em seu
ambiente de estudo, trabalho ou, 
especificamente, em um campo 
missionário transcultural.

Dúvida, desinteresse, pressão dos outros. O que o impede de descobrir sua 
própria vocação? Não é um caminho fácil. Nada é tão óbvio. No entanto, não é 
impossível. Não é para alguns apenas. Deus nos chama. Ele quer que você camin-
he ao lado dele em todo tempo. Para amá-lo. Para servi-lo. Para amar o próximo. 
Para servir ao próximo. Junte-se ao Movimento Vocare nesta busca.
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VOCARE

www.amtb.org.br

NOSSA VISÃO NOSSOS VALORES

vocare.org.br 

1. ter jovens assumindo os desafi-
os concretos no mundo, transfor-
mando a sua realidade;
2. formar uma nova geração de 
líderes na missão de Deus;
3. ser uma geração que cumpra o 
propósito de Deus hoje;
4. ser um movimento relevante, 
que seja referência para a nova 
geração;
5. suprir as demandas das organi-
zações do movimento;
6. contribuir de forma efetiva para 
que o evangelho chegue aos 
povos não alcançados da terra.

1. De Deus, coadjuvantes
2. De muitos, um
3. Paixão pelo jovem
4. Excelência com alegria
5. Na simplicidade, desprendi-
mento
6. Para sempre aprendizes
7. Coragem para inovar

Nosso desejo é que você também faça parte disso. Seja 
bem-vindo ao MOVIMENTO VOCARE. Ouça. Veja. Sinta. Obe-
deça. E vá! Viva plenamente sua vida de tal forma que você 
cumpra o propósito de Deus em sua geração.
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ÍNDICE ALFABÉTICO

www.amtb.org.br

1. AGEMIW - Agência Missionária Wesleyana

2. ALEM - Associação Linguística Evangélica Missionária

3. AMBB - Agência Missionária Betel Brasileiro - Instituto Bíblico Betel Brasileiro

4. AME – Associação Missão Esperança

5. Amide – Associação Missionária para Difusão do Evangelho

6. AMME evangelizar - Agência Missionária de Mobilização Evangelística

7. APEC - Aliança Pró-Evangelização das Crianças

8. APMT- Agência Presbiteriana de Missões Transculturais

9. ASAS DE SOCORRO
10. AVANTE – Missão Evangélica transcultural

10. CADI Brasil - Centro de Assistência e Desenvolvimento Integral

12. CCI Brasil
13. CEM – Centro Evangélico de Missões

14. CEMU - Centro de Missões Urbanas

15. CIBI - Convenção das Igrejas Batistas Independentes

16. CONECTAR (Conectar à Videira)

17. CRU Brasil
18. CTMVIDA - Centro de Treinamento Missionário Vida

19. CV Brasil
20. EA - Associação Expresso Ação

21. Editora Ultimato
22. Frontiers Brasil
23. FTSA – Faculdade Teólogica Sul Americana

24. GRB - Gravações Brasil

25. Grupo Povos e Línguas
26. IBC BH - Igreja Batista Central de Belo Horizonte

27. Igreja de Cristo (Associação Missionária Evangélica – A.M.E.)

28. IM - Instituto Missional

29. ISB - Interserve Brasil

30. iTSBR - Instituto TeenStreetBrasil

31. JAMI – Junta Administrativa de Missões

32. Jesus 4 all - Jesus para Todos
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ÍNDICE ALFABÉTICO

www.amtb.org.br

33. JMM – Junta de Missões Mundiais

34. JMN da CBB - Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira

35. JOCUM Porto Velho - RO
36. Jovens da Verdade
37. MAIS - Missão em Apoio à Igreja Sofredora

38. MDC - Missão do Céu

39. MEAP - Missão Evangélica de Assistência aos Pescadores

40. MEB - Missão Evangélica Betânia

41. MEC - Missão Evangélica Caiuá

42. MEF - Missão Esperança e Fé

43. MEIB - Missão Evangélica aos Índios do Brasil

44. MEU – Missão Evangélica Unida

45. MEVA - Missão Evangélica da Amazônia

46. MIAF - Missão para o Interior da África

47. MICEB - Missão Cristã Evangélica do Brasil

48. MISPA - Missão Priscila e Áquila

49. Missão Antioquia
50. Missão Evangélica Base
51. Missão Horizontes
52. Missão JUVEP
53. Missão Kairós
54. Missão Portas Abertas
55. Missão Zero
56. MNTB - Missão Novas Tribos do Brasil

57. MPC - Mocidade para Cristo do Brasil

58. OGC
59. OM – Operação Mobilização

60. PAM - Proclamando ao Mundo

61. Perspectivas Brasil
62. Pioneiros (Pioneers Brasil)

63. PMI Brasil
64. PRONASCE - Projeto Nasce

65. PV - Organização Palavra da Vida Sudeste
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ÍNDICE ALFABÉTICO

www.amtb.org.br

66. PV Norte - Palavra da Vida Norte

67. RTM - Rádio Trans Mundial

68. SEMIPA – Semeadores Missionários com Paixão pelas Almas

69. SEPAL
70. SIM Brasil - Organização Missionária Internacional

71. UNICESUMAR – Centro de Ensino Superior de Maringá

72. UniEvangélica - Associação Educativa Evangélica

73. VEMBRASIL
74. VM - Visão Mundial

75. WEC Amazônia – Projeto Amanajé

76. WEC Brasil – Missão AMEM

77. WH Brasil - World Horizons Brasil
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DIVISÃO POR ÁREAS DE ATUAÇÃO

AMME evangelizar - Agência Missio-
nária de Mobilização 
Evangelística
CRU Brasil
EA - Associação Expresso Ação
IBC BH - Igreja Batista Central de Belo
 Horizonte
IM - Instituto Missional
iTSBR - Instituto TeenStreetBrasil
Jovens da Verdade
MPC - Mocidade para Cristo do Brasil
PAM - Proclamando ao Mundo
PV - Organização Palavra da Vida Su-
deste
PV Norte - Palavra da Vida Norte
UNICESUMAR – Centro de Ensino Su-
perior de Maringá
UniEvangélica - Associação Educativa 
Evangélica
VM - Visão Mundial

A

CCI Brasil
CEM – Centro Evangélico de Missões
CONECTAR (Conectar à Videira)
EA - Associação Expresso Ação
Frontiers Brasil
IM - Instituto Missional
ISB - Interserve Brasil
MIAF - Missão Para o Interior da África
UNICESUMAR – Centro de Ensino Su-
perior de Maringá
UniEvangélica - Associação Educativa 
Evangélica
WH Brasil - World Horizons Brasil

BUSINESS AS MISSION (BAM) 
E FAZEDORES DE TENDAS

B

ADOLESCENTES, JOVENS 
E UNIVERSITÁRIOS

AGEMIW - Agência Missionária Wes-
leyana
AME – Associação Missão Esperança
APEC - Aliança Pró Evangelização das
Crianças
AVANTE – Missão Evangélica Trans-
cultural
CADI Brasil - Centro de Assistência e 
Desenvolvimento Integral
CEMU - Centro de Missões Urbanas
CONECTAR (Conectar à Videira)
CRU Brasil
CTMVIDA - Centro de Treinamento 
Missionário Vida
FTSA – Faculdade Teólogica Sul Ame-
ricana
IBC BH - Igreja Batista Central de Belo
 Horizonte
Igreja de Cristo (Associação Missioná-
ria Evangélica – A.M.E.)
iTSBR - Instituto TeenStreetBrasil
Jesus 4 all - Jesus para Todos
Jovens da Verdade
MDC - Missão do Céu
MICEB - Missão Cristã Evangélica do 
Brasil
Missão Antioquia
Missão Evangélica Base
Missão Zero
MPC - Mocidade para Cristo do Brasil
PAM - Proclamando ao Mundo
Perspectivas Brasil
PV - Organização Palavra da Vida Su-
deste
PV Norte - Palavra da Vida Norte
SEMIPA – Semeadores Missionários 
com Paixão pelas Almas
SEPAL

C CAPACITAÇÃO DE LÍDERES E 
IGREJAS LOCAIS



AMBB - Agência Missionária Betel 
Brasileiro – Instituto Bíblico Betel 
Brasileiro
APEC - Aliança Pró Evangelização das 
Crianças
CEMU - Centro de Missões Urbanas
CIBI - Convenção das Igrejas Batistas 
Independentes
CV Brasil
Editora Ultimato
iTSBR - Instituto TeenStreetBrasil
MEB - Missão Evangélica Betânia
RTM - Rádio Trans Mundial

CADI Brasil - Centro de Assistência e 
Desenvolvimento Integral
CEM – Centro Evangélico de Missões
CIBI - Convenção das Igrejas Batistas 
Independentes
CTMVIDA - Centro de Treinamento 
Missionário Vida
FTSA – Faculdade Teólogica Sul 
Americana
IM - Instituto Missional
JAMI – Junta Administrativa de 
Missões
JOCUM Porto Velho - RO
Jovens da Verdade
MAIS - Missão em Apoio à Igreja 
Sofredora
MEB - Missão Evangélica Betânia
MEC - Missão Evangélica Caiuá
MEF - Missão Esperança e Fé
MEIB - Missão Evangélica aos Índios 
do Brasil
MISPA - Missão Priscila e Áquila
Missão Antioquia
Missão JUVEP
Missão Kairós
MNTB - Missão Novas Tribos do 
Brasil
Perspectivas Brasil
PRONASCE - Projeto Nasce
PV - Organização Palavra da Vida 
Sudeste
PV Norte - Palavra da Vida Norte
SEMIPA – Semeadores missionários 
com paixão pelas almas
UNICESUMAR – Centro de ensino 
superior de Maringá
WEC Brasil – Missão AMEM
WH Brasil - World Horizons Brasil

D

AGEMIW - Agência Missionária 
Wesleyana
ALEM - Associação Linguística 
Evangélica Missionária
AMBB - Agência Missionária Betel 
Brasileiro - Instituto Bíblico Betel 
Brasileiro
Amide – Associação Missionária para 
Difusão do Evangelho
AMME evangelizar - Agência Missioná-
ria de Mobilização Evangelística
APEC - Aliança Pró Evangelização das
 Crianças
AVANTE – Missão Evangélica 
transcultural

FORMAÇÃO MISSIOLÓGICA, 
TREINAMENTO MISSIONÁRIO 
OU CURSOS DE 
APERFEIÇOAMENTO

E
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COMUNICAÇÃO, PUBLICAÇÕES 
E LITERATURA CRISTÃ

DIVISÃO POR ÁREAS DE ATUAÇÃO



AME – Associação Missão Esperança
ISB - Interserve Brasil
MAIS - Missão em Apoio à Igreja 
Sofredora
Missão Portas Abertas
OM – Operação Mobilização

F

CRU Brasil
CTMVIDA - Centro de Treinamento 
Missionário Vida
CV Brasil
EA - Associação Expresso Ação
FTSA – Faculdade Teológica Sul 
Americana
Jesus 4 all - Jesus para Todos
Missão Zero
MPC - Mocidade para Cristo do Brasil
PAM - Proclamando ao Mundo
PRONASCE - Projeto Nasce
SIM Brasil - Organização Missionária 
Internacional
VM - Visão Mundial

MISSÕES URBANASG
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IGREJA PERSEGUIDA, IGREJA 
SOFREDORA, REFUGIADOS

AMBB - Agência Missionária Betel 
Brasileiro - Instituto Bíblico Betel 
Brasileiro
APMT- Agência Presbiteriana de 
Missões Transculturais
CCI Brasil
Frontiers Brasil
IBC BH - Igreja Batista Central de 
Belo Horizonte
Igreja de Cristo (Associação 
Missionária Evangélica – A.M.E.)
JAMI – Junta Administrativa de 
Missões
JMM – Junta de Missões Mundiais
JMN da CBB - Junta de Missões 
Nacionais da Convenção Batista 
Brasileira
MEAP - Missão Evangélica de 
Assistência aos Pescadores
MEF - Missão Esperança e Fé
MEIB - Missão Evangélica aos Índios
do Brasil
MEVA - Missão Evangélica da 
Amazônia
MIAF - Missão Para o Interior da 
África
MISPA - Missão Priscila e Áquila
Missão JUVEP
Missão Kairós
Missão Zero
Pioneiros (Pioneers Brasil)
PMI Brasil
SEPAL
WEC Amazônia – Projeto Amanajé
WEC Brasil – Missão AMEM

I PLANTAÇÃO DE IGREJAS

ALEM - Associação Linguística 
Evangélica Missionária
AMME evangelizar - Agência Missio-
ria de Mobilização Evangelística
Grupo Povos e Línguas
Jesus 4 all - Jesus para Todos
Missão Evangélica Base
Perspectivas Brasil

MOBILIZAÇÃO MISSIONÁRIAH

DIVISÃO POR ÁREAS DE ATUAÇÃO



Amide – Associação Missionária para 
Difusão do Evangelho
APMT - Agência Presbiteriana de 
Missões Transculturais
AVANTE – Missão Evangélica 
transcultural
CCI Brasil
CEM – Centro Evangélico de Missões
CONECTAR (Conectar à Videira)
Frontiers Brasil
GRB - Gravações Brasil
ISB - Interserve Brasil
JMM – Junta de Missões Mundiais
JOCUM Porto Velho - RO
MEB - Missão Evangélica Betânia
MIAF - Missão Para o Interior da África
Missão Horizontes
Missão Kairós
MNTB - Missão Novas Tribos do Brasil
OM – Operação Mobilização
Pioneiros (Pioneers Brasil)
PMI Brasil
VEMBRASIL
WEC Amazônia – Projeto Amanajé
WEC Brasil – Missão AMEM
WH Brasil - World Horizons Brasil

J
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POVOS NÃO ALCANÇADOS

AME – Associação Missão Esperança
Asas de Socorro
CADI Brasil - Centro de Assistência 
e Desenvolvimento Integral

K PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS, 
DESENVOLVIMENTO 
COMUNITÁRIO E SOCORRO
EMERGENCIAL

DIVISÃO POR ÁREAS DE ATUAÇÃO

JMN da CBB - Junta de Missões 
Nacionais da Convenção Batista 
Brasileira
MEC - Missão Evangélica Caiuá
MICEB - Missão Cristã Evangélica 
do Brasil
PMI Brasil
PRONASCE - Projeto Nasce
SIM Brasil - Organização Missionária 
Internacional
UniEvangélica - Associação Educativa 
Evangélica
VM - Visão Mundial

Asas de Socorro
GRB - Gravações Brasil
JMN da CBB - Junta de Missões 
Nacionais da Convenção Batista 
Brasileira
JOCUM Porto Velho - RO
MDC - Missão do Céu
MEAP - Missão Evangélica de 
Assistência aos Pescadores
MEF - Missão Esperança e Fé
MEIB - Missão Evangélica aos Índios 
do Brasil
MEVA - Missão Evangélica da 
Amazônia
MICEB - Missão Cristã Evangélica do
Brasil
MISPA - Missão Priscila e Áquila
Missão JUVEP
MNTB - Missão Novas Tribos do 
Brasil
Pioneiros (Pioneers Brasil)
WEC Amazônia – Projeto Amanajé

L SEGMENTOS MENOS 
EVANGELIZADOS DO BRASIL



ALEM - Associação Linguística 
Evangélica Missionária
APMT - Agência Presbiteriana de 
Missões Transculturais
JAMI – Junta Administrativa de Missões
MEC - Missão Evangélica Caiuá
MEVA - Missão Evangélica da Amazônia

M
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TRADUÇÃO DA BÍBLIA

DIVISÃO POR ÁREAS DE ATUAÇÃO
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NOME: AGEMIW - Agência Missionária 
Wesleyana

Contribuindo para que Jesus seja conhecido 
e glorificado entre todos os povos línguas e 
nações!

ENDEREÇO: Rua Paula Burque, 
497, Quitandinha. Petrópolis/RJ - 
CEP 25650-350
TELEFONE: (24) 2246-4672

E-MAIL: secretaria.agemiw@gmail.com
SITE: www.missoesimw.com.br
REDES SOCIAIS:
Facebook: /secretariageraldemissoes e 
/Agemiw-143112319087089

NATUREZA / FILIAÇÃO: Denominacional – Igreja Metodista Wesleyana.

DESCRIÇÃO:
A Agemiw nasceu em 2001 com a finalidade de impulsionar o espírito missionário 
daIgreja Metodista Wesleyana. Ligada à Secretaria Geral de Missões da denomi-
nação, atua hoje em 17 países e conta com 70 obreiros servindo transcultural-
mente. Mobilizamos os membros da denominação levantando e capacitando 
conselhos missionários, envolvendo, assim, toda a igreja na tarefa da Grande 
Comissão. Primamos pelo treinamento teórico e prático e pelo cuidado integral 
de nossos missionários. Em campo, desenvolvemos programas sociais em lugares 
carentes, procurando não somente o bem-estar espiritual, mas também o físico e 
social dos nativos. Contamos inteiramente com a provisão divina para a real-
ização da missão; contudo divulgamos as necessidades à igreja do Senhor! 
Cremos que toda atividade é parte de um plano divino para tornar Jesus conheci-
do e glorificado entre todos os povos, línguas e nações!

ÁREAS DE ATUAÇÃO:
Capacitação de líderes e igrejas locais; Formação missiológica, treinamento 
missionário ou cursos de aperfeiçoamento.

REGIÕES: Brasil, América Latina, América do Norte, África, Ásia e Europa.

TREINAMENTOS E CURSOS:
1. Panorâmica de missões – interno (1 semana).
2. CTM - Curso de Treinamento Missionário – interno (7 a 9 meses).
3. CBM - Semipresencial (12 módulos quinzenais).
4. Missões ao seu Alcance – módulos do CBM realizado de acordo com a
disponibilidade da igreja ou grupo.
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NOME: ALEM - Associação Linguística 
Evangélica Missionária

Levando a Bíblia além das fronteiras.

ENDEREÇO: Núcleo Rural Boa 
Esperança II, Chácara 04, Granja 
do Torto. Brasília/DF - 
CEP 70636-901
TELEFONE: (61) 3468-7220 / 
3468-7202 / 98333 0224

E-MAIL: alem@wycliffe.org.br
SITE: www.missaoalem.org.br
REDES SOCIAIS:
Facebook: /missaoalem

NATUREZA / FILIAÇÃO: Interdenominacional.

DESCRIÇÃO:
É uma organização missionária que tem como objetivos mobilizar e apoiar a 
igreja no recrutamento, cuidado, treinamento e envio de missionários para a 
tradução da Bíblia, o serviço às nações, o plantio e fortalecimento de igrejas 
autóctones.

ÁREAS DE ATUAÇÃO:
Formação missiológica, treinamento missionário ou cursos de aperfeiçoamento.
Mobilização missionária. Tradução da Bíblia.

REGIÕES: Brasil, América do Sul, Ásia e África.

TREINAMENTOS E CURSOS:
1. Curso de Linguística e misssiologia - interno (7 meses).
2. GMIL - Gestão de missões na igreja local - presencial/intensivo (2 semanas).
3. Etnoartes - presencial (uma semana).
4. Comalfa (2 semanas/intensivo).
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NOME: AMBB - Agência Missionária Betel 
Brasileiro - Instituto Bíblico Betel Brasileiro

Maneja bem a Palavra da Verdade.

ENDEREÇO: Rua Rev. Raul 
de Souza Costa, 790, Alto 
do Mateus. João Pessoa/PB 
CEP 58 090070
TELEFONE: (083) 3041 8118 
ou 3041 8100

E-MAIL: agenciamissionariabetel@gmail.com 
/ secretariageralbb@hotmail.com
SITE: www.betelbrasileiro.com
REDES SOCIAIS:
Facebook: /Ambb-Agencia-Missionária-
Betel-Brasileiro-306919339472971

NATUREZA / FILIAÇÃO: Interdenominacional.

DESCRIÇÃO:
A Instituição betelina iniciou suas atividades em 1935, quando ainda estava filia-
da à União Evangélica Sul-Americana (UESA). A partir de 1968, sob a liderança 
da professora Lídia Almeida de Menezes, atuamos em plantação e desenvolvi-
mento de igrejas, missões transculturais, escolas, obra social e publicações. Atu-
amos em quatro continentes. Na América do Sul: Brasil, além de intensiva ativi-
dade na capital paraibana (João Pessoa), onde está nossa sede. Nosso enfoque 
transcultural no Brasil tem sido o povo potiguara, com quem nossos missionários 
atuam desde 1971, e Quilombolas no sertão de Pernambuco, Equador, Paraguai, 
Bolívia, Peru, e Chile. Na Europa: Portugal (com ciganos e portugueses), Sérvia 
(entre os ciganos), Londres (Inglaterra).Ásia: Japão, Índia, África: Rwanda e 
Moçambique.

ÁREAS DE ATUAÇÃO:
Comunicação, publicações e literatura cristã; Formação missiológica, treinamen-
to missionário ou cursos de aperfeiçoamento; Plantação de igrejas.

REGIÕES: Brasil, América do Sul, Europa, Ásia e África.

TREINAMENTOS E CURSOS:
1. Curso de Teologia com Concentração em Missiologia - presencial e EAD, com 
estágio transcultural (4 anos).
2. Curso de Teologia Ministerial - presencial (3 anos).
3. Curso Básico em Teologia - presencial (2 anos).
4. Curso de Capacitação para o Ministério em Música - presencial (1 ano).
5. Curso de Capacitação para Mulheres em Ministério - presencial (1 ano).
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6. Curso de Capacitação para o Ministério Infantil - presencial (1 ano).
7. Curso de Capacitação Missionária para a Igreja Local - presencial (1 ano).
8. Pós-graduação: Mestrado em Teologia - Hermenêutica do Novo Testamento
seminário no exterior.
1. Instituto Bíblico Betel Japonês - Curso de Teologia com Concentração em
Missiologia - presencial e EAD (4 anos).
2. Instituto Bíblico Betel Português - Curso Básico.
3. Instituto Bíblico Betel Inglês - Curso Básico.

NOME: AMBB - Agência Missionária Betel 
Brasileiro - Instituto Bíblico Betel Brasileiro

Maneja bem a Palavra da Verdade.



25

www.amtb.org.br

NOME: AME - Associação Missão Esperança

Socorrendo os que sofrem em missão 
integral no Sudeste Asiático.

ENDEREÇO: Rua Ângelo de 
Lúcia, 196. São Paulo/SP - 
CEP 04.756-125
TELEFONE: (11) 5643-9685 
ou 5642-1308  
WhatsApp: (32) 99981-0069

E-MAIL: contato@amesperanca.com.br; 
amebrasil@terra.com.br
SITE: www.amesperanca.com.br; 
www.sosglobal.org.br
REDES SOCIAIS:
Facebook: @amesperanca; @amesosglobal

NATUREZA / FILIAÇÃO: Interdenominacional.

DESCRIÇÃO:
A AME nasceu da necessidade de alcançar os povos no Sudeste Asiático. Atua
socorrendo os que sofrem através da ministração integral do evangelho, for-
talecendo a igreja perseguida, capacitando os cristãos a se fortalecerem na fé e 
promovendo desenvolvimento comunitário. Atuamos nas seguintes áreas: Edu-
cação, Esporte, Geração de Renda e Auto-Sustento, Saúde e Nutrição, Socorro 
Emergencial, Fortalecimento da igreja local.

ÁREAS DE ATUAÇÃO:
Capacitação de líderes e igrejas locais; Igreja perseguida, Igreja sofredora, refu-
giados; Projetos socioambientais, desenvolvimento comunitário e socorro emer-
gencial.

REGIÕES: Ásia.

TREINAMENTOS E CURSOS:
1. Treinamento em Socorro Emergencial (3 a 4 dias intensivos).
2. Curso de Fenomenologia das Religiões (5 dias intensivos).
3. Treinamento Transcultural (1 mês intensivo).
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NOME: Amide — Associação Missionária para 
Difusão do Evangelho

Uma agência que existe para servir. 
Deus direciona, a igreja envia e a Amide só 
ajuda a cumprir a missão. Amide: oração, 
preparo e envio missionário.

ENDEREÇO: Rodovia DF, 250, Km 6,5. 
Brasília/DF - Caixa Postal 729/
CEP 71510-970
TELEFONE: (61) 3298-6700

E-MAIL: amide@amide.org.br; 
ceam@amide.org.br;
coordenacaoeadamide@gmail.com
SITE: www.amide.org.br
REDES SOCIAIS:
Facebook: /missaoamide
Instagram: @missaoamide
Twitter: @missaoamide
YouTube: /TVAmide

NATUREZA / FILIAÇÃO: Interdenominacional.

DESCRIÇÃO:
A AMIDE é uma agência missionária interdenominacional, que atua com igrejas
parceiras, que adotam um povo e iniciam o trabalho de alcance com o envio de
missionários, os quais desenvolvem projetos de tradução da Bíblia, evangelismo 
local, desenvolvimento comunitário, educação, saúde e plantação de igrejas com 
liderança nativa.

ÁREAS DE ATUAÇÃO:
Formação missiológica, treinamento missionário ou cursos de aperfeiçoamento;
Povos não alcançados.

REGIÕES: Brasil, África e Ásia.

TREINAMENTOS E CURSOS:
O CEAM - Centro de Estudos Avançados de Missões da AMIDE oferece os 
seguintes cursos:
1. Seminário de Missiologia e Ministério Pastoral - presencial (3 anos).
2. Mestrado em Missiologia - semipresencial (2 anos).
3. Especialização em Missões no Contexto Transcultural (10 dias internos e 2
anos no campo transcultural de atuação da AMIDE).
4. Curso Básico de Missões a Distância - EAD (12 meses).
5. Curso Básico de Missões por Correspondência – modular; atende mais 
de 500 presidiários em todo o Brasil.
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NOME: AMME evangelizar — Agência Missionária 
de Mobilização Evangelística

Eu amo Evangelizar, AMME Evangelizar 
você também.

ENDEREÇO: Avenida Itamarati, 
192, sala 1, Vila Curuçá. Santo 
André/SP - CEP 09290-730
TELEFONE: (11) 4428 3222 / 3220

E-MAIL: portal@ammeevangelizar.org
SITE: www.ammeevangelizar.org
REDES SOCIAIS:
Facebook: /AMMEevangelizar
Instagram: @amme-evangelizar

NATUREZA / FILIAÇÃO: Interdenominacional.

DESCRIÇÃO:
A AMME evangelizar tem como propósito ajudar igrejas evangélicas a cumprir 
sua missão bíblica de evangelizar todo mundo com base em quatro diretrizes: 
motivação, treinamento, suprimento e apoio estratégico. Em 17 anos já mobi-
lizou mais de 60 mil igrejas e proporcionou a apresentação do Evangelho a mais 
de 140 milhões de pessoas.

ÁREAS DE ATUAÇÃO:
Formação missiológica, treinamento missionário ou cursos de aperfeiçoamento; 
Adolescentes, jovens e universitários; Mobilização missionária.

REGIÕES: Brasil, Europa, África e Ásia.

TREINAMENTOS E CURSOS:
1. TREINAMENTOS E CURSOS:
2. VOS (Ver, Ouvir, Sentir) - Interpretação bíblica.
3. Acende a Luz e Mais Amigos - Evangelizaçao pessoal.
4. ViB (Vivência Bíblica) - Evangelização de adolescentes com escola de teatro.
5. Circuito Áquila - Evangelização Infantil com jogos.
6 .Escola de Liderança Pacificadores - em janeiro para adolescentes e jovens de 
14 a 24 anos.
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NOME: APEC - Aliança Pró Evangelização das 
Crianças

O sol não se põe sobre a obra 
missionária da APEC, presente hoje em 196
países, em todos os continentes.

ENDEREÇO: Rua Tenente 
Gomes Ribeiro, 216, Vila 
Clementino. São Paulo/SP - 
CEP 04038-040
TELEFONE: (11) 5089-6633

E-MAIL: desenvolvimento.apec@apec.com.br
SITE: http://apec.com.br/
REDES SOCIAIS:
Facebook: /apecbr
Instagram: @apecbr
Twitter: @apecbr

NATUREZA / FILIAÇÃO: Interdenominacional.

DESCRIÇÃO:
A APEC é um ministério internacional de fé, centrado na Bíblia e dedicado à 
tarefa de ganhar crianças para Cristo.
A Visão da APEC é tríplice:
1) evangelizar as crianças com o Evangelho do Senhor Jesus;
2) discipular as crianças na Palavra de Deus;
3) estabelecer e integrar as crianças em uma igreja local centrada na Bíblia para 
que tenham um viver cristão.
Como a APEC é sustentada?
A APEC é um ministério de fé, que depende de Deus para suprir suas necessi-
dades financeiras por meio de igrejas e indivíduos. A política da APEC perman-
ece a mesma desde o seu início: “Pedir a Deus e informar ao Seu povo”.

ÁREAS DE ATUAÇÃO:
Capacitação de líderes e igrejas locais; Comunicação, publicações e literatura 
cristã; Formação missiológica, treinamento missionário ou cursos de aperfeiçoa-
mento.

REGIÕES: 196 países

TREINAMENTOS E CURSOS:
1. Curso introdutório: Evangelismo de crianças - 12h – presencial.
2. Cursos especiais: Diversos assuntos - 7h – presenciais.
3. MODULOS ECEC: 2 módulos de 30h cada – presenciais
4. Cursos Anuais - presenciais (1 ano).
5. Curso Superior - presencial (3 meses).
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NOME: APMT- Agência Presbiteriana 
de Missões Transculturais

Ultrapassando fronteiras para resgatar vidas.

ENDEREÇO: Rua Miguel Teles Junior, 
394, Cambuci. São Paulo/SP - 
CEP 01540-040
TELEFONE: (11) 3207-2139 / 3341-8339 / 
96062-3821

E-MAIL: apmt@apmt.org.br
SITE: www.apmt.org.br
REDES SOCIAIS:
Facebook: /apmtipb
Twitter: @apmtipb
YouTube: /APMTIPB
G+: apmtipb
Instagram: @apmt_ipb

NATUREZA / FILIAÇÃO: Denominacional - Igreja Presbiteriana do 
Brasil.

DESCRIÇÃO:
A APMT é uma agência missionária que se posiciona estrategicamente na procla-
mação do Evangelho de Cristo. Pautada na fidelidade à Escritura Sagrada, visa à 
expansão do Reino de Deus em campos transculturais. Missão: conscientizar, 
mobilizar, treinar e enviar cristãos comprometidos com o Senhor para a propa-
gação da fé reformada em campos transculturais dentro e fora do Brasil, respeit-
ando as peculiaridades culturais de cada povo ou etnia. Valores essenciais: mani-
festação da Glória de Deus; compromisso irrevogável e inegociável com as 
Sagradas Escrituras; salvação e transformação pela pregação do Evangelho de 
Jesus Cristo; resgate da dignidade humana através de atos humanitários, proje-
tos sociais e educacionais.

ÁREAS DE ATUAÇÃO:
Plantação de igrejas; Povos não alcançados; Tradução da Bíblia.

REGIÕES: Brasil, Américas, África, Ásia, Europa e Oceania.

TREINAMENTOS E CURSOS:
1. CLAECI: Curso de Linguística, Antropologia e Educação em Contextos
Interculturais - voltado para tradução da Bíblia para línguas minoritárias.
2. ECMM: Ensino, Capacitação e Mobilização Missionária - despertamento da
igreja local.
3. DEPAM: captação de recursos para projetos missionários.
4. CFM: Centro de Formação Missiológica - presencial de fevereiro a 
novembroem São Paulo e Recife.
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NOME: Asas de Socorro

Dando Asas aos que dão suas vidas.

ENDEREÇO: Rua Francisco Valois, 
Qd. 08, Lt. 13, Setor Aeroporto 
Industrial. Anápolis/GO - 
CEP 75104-280
TELEFONE: (62) 4014-0333

E-MAIL: contato@asasdesocorro.org.br
SITE: http://asasdesocorro.org.br/
REDES SOCIAIS:

NATUREZA / FILIAÇÃO: Interdenominacional.

DESCRIÇÃO:
Somos uma organização cristã missionária, comprometida com a busca pela
excelência para atuar em logística aérea e humanitária, apoio e desenvolvimento
socioambiental, com o propósito de servir a Deus entre populações de difícil 
acesso e em situação de risco na Amazônia.

ÁREAS DE ATUAÇÃO:
Projetos socioambientais, desenvolvimento comunitário e socorro emergencial;
Segmentos menos evangelizados do Brasil.

REGIÕES: Brasil (Amazônia).

TREINAMENTOS E CURSOS:
Piloto e Mecânico de Aeronaves.
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NOME: AVANTE – Missão Evangélica 
transcultural

ENDEREÇO: Rua Das Cerejeiras, 
206, Bairro Jardim. Santo André/SP
CEP 09090-070
TELEFONE: (11) 4438-3940/ 
4438-1993 / 98455-0472

E-MAIL: 
missaoavante@missaoavante.org.br / 
contato@missaoavante.org.br
SITE: http://www.missaoavante.org.br/
REDES SOCIAIS:
Facebook: 
/Missão-Avante-342675612472229

NATUREZA / FILIAÇÃO: Interdenominacional.

DESCRIÇÃO:
Em 1985, surgiu o Projeto PAS, Projeto América do Sul, o primeiro projeto
Interdenominacional no Brasil. Com a realização do PAS, surgiram missionários 
com odesejo de plantar novas igrejas. Nasceu a AVANTE - Missão Evangélica 
Transcultural,em 17 de julho de 1987. O desejo era que a Avante se tornasse 
uma agência brasileira autóctone. Hoje o desejo é realidade. A Missão Avante 
está caminhando. Sua liderança é composta por pastores e líderes de igrejas 
evangélicas brasileiras que administram evisitam os atuais campos missionários, 
recrutam e treinam os vocacionados e realizamo trabalho de pesquisa de futuros 
campos. Cremos que a Igreja é o instrumento escolhido por Deus para enviar, 
sendo a Avanteum órgão auxiliador. A Avante tem como alvo alcançar os povos 
ainda não alcançados, espalhando a glóriade Deus, fazendo-os discípulos, obe-
decendo, assim, à ordem de Jesus.

ÁREAS DE ATUAÇÃO:
Capacitação de líderes e igrejas locais; Formação missiológica, treinamento mis-
sionário ou cursos de aperfeiçoamento; Povos não alcançados.

REGIÕES: América do Sul, África, Ásia e Europa.

TREINAMENTOS E CURSOS:
1. Projeto Conhecer e Servir - interno e/ou presencial.
2. Projeto Ekibalo - interno.
3. Projeto Tunicas - presencial e/ou EAD.
4. Projeto Daniel - EAD.
5. Pastores Anônimos - interno e/ou presencial.
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NOME: CADI Brasil — Centro de Assistência 
e Desenvolvimento Integral

ENDEREÇO: Av Marechal Deodoro, 
869, sala 1401. Curitiba/PR - 
CEP 83606-190
TELEFONE: (41) 3608 1343

E-MAIL: 
SITE: www.cadi.org.br/site/
REDES SOCIAIS:
Facebook: /CadiBrasil
Twitter: @cadi_brasil
Instagram: @cadibrasil
Yotube: www.youtube.com/chan-
nel/UCM1JLBNLGXE9zL_qHe3cK_Q

NATUREZA / FILIAÇÃO: Interdenominacional.

DESCRIÇÃO:
O CADI Brasil é uma organização de assessoria e governança institucional que 
presta apoio às unidades do CADI e organizações parceiras em todo o país, nas 
diversas áreas necessárias para uma intervenção social transformadora e de qual-
idade: coaching de missionários, gestão, mobilização de recursos, comunicação, 
gestão do conhecimento, elaboração de projetos e qualidade técnica. Hoje, as 
Unidades do CADI compõem uma coalizão de 11 organizações, atuando de 
forma sistemática e permanente em oito estados brasileiros. Temos assento no 
Conselho Nacional de Assistência Social.

ÁREAS DE ATUAÇÃO:
Capacitação de líderes e igrejas locais; Formação missiológica, treinamento mis-
sionário ou cursos de aperfeiçoamento; Projetos socioambientais, desenvolvi-
mento comunitário e socorro emergencial.

REGIÕES: Brasil.

TREINAMENTOS E CURSOS:
1. SEDEC: Seminário de Desenvolvimento Comunitário – intensivo/presencial 
(1 semana).
2. Centro Virtual de Treinamento: diversos temas - online (20 a 30 horas).

Transformando o mundo, uma vida 
de cada vez.
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NOME: CCI Brasil

ENDEREÇO: Rua Francisco Caron, 630, 
Pilarzinho. Curitiba/PR - 
CEP 82120-200
TELEFONE: (41) 3029-4368

E-MAIL: contato@ccibrasil.org
SITE: www.ccibrasil.org.br
REDES SOCIAIS:
FB: /ccibrasil
Instagram: @cci_brasil

NATUREZA / FILIAÇÃO: Interdenominacional.

DESCRIÇÃO:
Somos um movimento global, cuja paixão é glorificar a Deus, catalisando a plan-
tação de igrejas multiplicadoras entre povos não alcançados.

ÁREAS DE ATUAÇÃO:
Plantação de igrejas; Povos não alcançados; Business as Mission (BaM) e Faze-
dores de tendas.

REGIÕES: Brasil, Europa, África e Ásia.

TREINAMENTOS E CURSOS:
Instituto DOXA - EAD.

Até o fim.
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NOME: CEM — Centro Evangélico de Missões

ENDEREÇO: Av. Oswaldo Lanna, s/n, Cidade 
Jardim. Viçosa/MG - 
Caixa Postal 53, CEP 36570-000
TELEFONE: (31)3891-3030

E-MAIL: info@cem.org.br
SITE: www.cem.org.br
REDES SOCIAIS:
Facebook: /cem.missoes

NATUREZA / FILIAÇÃO: Interdenominacional.

DESCRIÇÃO:
Nossa tarefa principal é a formação missionária de servos fiéis para a seara do 
Senhor na missão integral da igreja no mundo, especialmente como profissionais
biocupacionais.

ÁREAS DE ATUAÇÃO:
Formação missiológica, treinamento missionário ou cursos de aperfeiçoamento;
Povos não alcançados; Business as Mission (BaM) e Fazedores de tendas.

REGIÕES: Brasil.

TREINAMENTOS E CURSOS:
1. Missão Integral - interno (22 meses).
2. Pós-Graduação em Missiologia (curso livre) - presencial.

Cursos de curta duração (uma semana):
1. Psicologia Pastoral
2. Aconselhamento Pastoral Familiar
3. Formadores de Consciência Missionária

Formando obreiros para missão integral.



35

www.amtb.org.br

NOME: CEMU — Centro de Missões Urbanas

ENDEREÇO: Rua Manaus, 40, Santa 
Efigênia. Belo Horizonte/MG - 
CEP 30150-350
TELEFONE: (31) 3566 -1400

E-MAIL: contato@cemu.com.br
SITE: www.cemu.com.br
REDES SOCIAIS:
Facebook: /centrodemissoesurbanas/
Instagram: @cemu.cemu

NATUREZA / FILIAÇÃO: Interdenominacional.

DESCRIÇÃO:
Somos uma agência missionária brasileira que trabalha em parceria com igrejas
evangélicas, oferecendo a seus missionários condições missiológicas para 
realizar seu chamado no Brasil e no exterior.
Desenvolvemos métodos e técnicas capazes de otimizar a propagação do 
evangelho e gerar permeabilidade social de nossos agenciados. Além disso, fun-
cionamos como matriz de projetos de plantação de igrejas de denominações 
parceiras.

ÁREAS DE ATUAÇÃO:
Capacitação de líderes e igrejas locais; Comunicação, Publicações e literatura 
cristã.

REGIÕES: Brasil, África, Ásia e Europa.

TREINAMENTOS E CURSOS:
Escola Bíblia e Cidade - EAD (1 ano).

Minicursos Temáticos - Durações variadas.

CEMU, aqui se aprende a servir

aqui se aprende a servir
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NOME: CIBI — Convenção das Igrejas Batistas 
Independentes

ENDEREÇO: Rua José Lins do Rêgo, 65, 
Alto Taquaral. Campinas/SP - CEP 
13087-221
TELEFONE: (19) 3256-1346 / 
WhatsApp: (19) 98323-0515

E-MAIL: smissoes@cibi.org.br; 
secretaria@smcibi.org
SITE: www.smcibi.org
REDES SOCIAIS:
Facebook: /SMCIBI
Instagram: @smissoescibi

NATUREZA / FILIAÇÃO: Denominacional: Convenção Batista Indepen-
dente.

DESCRIÇÃO:
As Igrejas Batistas Independentes no Brasil têm sua origem no trabalho da 
Missão de Örebro, Suécia, com a chegada do missionário Erik Jansson em 1912. 
Era a resposta ao veemente apelo de colonos suecos residentes no município de 
Guarani das Missões, RS. A Convenção das Igrejas Batista Independentes hoje é 
uma organização que reúne mais de 750 igrejas autônomas além das centenas 
de congregações, espalhadas por todo o território nacional e também em 14 
países, tanto na América Latina como na Europa, África e Janela 10/40.

ÁREAS DE ATUAÇÃO:
Comunicação, Publicações e literatura cristã; Formação missiológica, treinamen-
to missionário ou cursos de aperfeiçoamento.

REGIÕES: Brasil, América do Sul, Europa, África, Ásia e Oriente Médio e 
Oceania.

TREINAMENTOS E CURSOS:
Seminário Teológico - presencial e EAD (4 anos).
CIM (Curso Intensivo de Missões) - presencial (1 semana).
CEMA (Centro Missional para América Latina).

Crescendo em Harmonia e Aliança
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NOME: CONECTAR (Conectar à Videira)

ENDEREÇO: Rua 28, 486, salas superi-
ores, St. Marista. Goiânia/GO - 
CEP 74150-090
TELEFONE: (62) 3996-0085 /
WhatsApp: (62) 98158-9854

E-MAIL: conectarbr@gmail.com
secretaria@smcibi.org
SITE: www.conectarbr.com
REDES SOCIAIS:
Facebook: /conectarbr
Twitter: @conectarbr
Instagram: @conectarbr
Youtube: /conectarbr

NATUREZA / FILIAÇÃO: Interdenominacional.

DESCRIÇÃO:
A CONECTAR surgiu do desejo da liderança da Bless China International (BCI) 
de se concentrar mais na mentoria de líderes nacionais e suporte de organi-
zações locais para que se torne mais efetiva em sua atuação e produza mais para 
o Reino de Deus. Nós servimos às organizações inspiradas na fé (ONGs, agências 
missionárias, igrejas, empresas missionais e outros), especialmente as que atuam 
em situações mais sensíveis como, por exemplo, onde há restrição ao evangelho 
ou em regiões remotas ou de difícil acesso.

ÁREAS DE ATUAÇÃO:
Capacitação de líderes e igrejas locais; Povos não alcançados; Business as Mis-
sion (BaM) e Fazedores de tendas;

REGIÕES: Ásia, Brasil e Canadá.

TREINAMENTOS E CURSOS:
O Conectar Missional é um conjunto de 5 cursos de introdução a missões
transculturais para Igrejas locais, explorando tanto os aspectos bíblicos como a
realidade do campo hoje, a apresentação de estratégias de envolvimento da 
Igreja local com ação missionária e a vocação.
Os 5 cursos são estes:
Mundo Missionário: Curso de Introdução a Missões e mobilização missionária
Estratégias Missionais: Foco em seleção, preparo, envio, pastoreio dos mis-
sionários e estratégias que podem ser usadas tanto pelo missionário como pela 
igreja/agência enviadora.

Conectando as potencialidades do 
Reino de Deus às necessidades do mundo 
dos homens.
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Negócios Missionais: Foco no uso das profissões e negócios para se pensar e 
fazer missões.
Responsabilidade Missional: Foco em organizações ligadas ao Terceiro Setor e 
a responsabilidade social das empresas.
Tecnologia Missional: Foco no uso de tecnologias de informação e outras para 
a expansão do Reino.

NOME: CONECTAR (Conectar à Videira)

Conectando as potencialidades do 
Reino de Deus às necessidades do mundo 
dos homens.
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NOME: CRU Brasil

Uma comunidade acolhedora, 
apaixonada por conectar pessoas a Jesus.

ENDEREÇO: Rua Carlos Petit, 258, Vila 
Mariana. São Paulo/SP - CEP 04110-000
TELEFONE: (11) 5908-4111

E-MAIL: sede@cru.org.br
SITE: www.cru.org.br
REDES SOCIAIS:
Facebook: /Cru-brasil
Twitter: @CEPC_Brasil

NATUREZA / FILIAÇÃO: Interdenominacional.

DESCRIÇÃO:
A Cru Brasil é uma missão interdenominacional, que nasceu nos EUA através do 
Dr. Bill Bright, e hoje está em mais de 170 países. Nossa visão é ver movimentos 
em todos os lugares, até que cada pessoa conheça alguém que verdadeiramente 
segue a Cristo. Nossa missão é ajudar a cumprir a grande comissão, ganhando, 
edificando e enviando no poder do Espírito Santo. Atualmente, temos 4 
ministérios estratégicos: entre estudantes, profissionais, plantação de igrejas e 
virtual.

ÁREAS DE ATUAÇÃO:
Capacitação de líderes e igrejas locais; Adolescentes, Jovens e Universitários;
Missões urbanas.

REGIÕES: Brasil.

TREINAMENTOS E CURSOS:
Desenvolvimento de novos missionários - presencial (1ano).
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NOME: CTMVida — Centro de Treinamento 
Missionário Vida

Estudando missões de uma forma prática 
e contextualizada.

ENDEREÇO: Rua São Paulo, 890 
Victor Konder. Blumenau/SC - 
CEP 89012-000
TELEFONE: (47) 3397-8611/22/33 
ou (47) 91152136

E-MAIL: ctmvida@hotmail.com
SITE: www.ctmvida.com
REDES SOCIAIS:
Facebook: /CtmVidaCentroDeTrein-
amentoMissionarioVida

NATUREZA / FILIAÇÃO: Denominacional: Assembléia de Deus; centro 
de formação/capacitação/cursos.

DESCRIÇÃO:
Pensando na demanda da igreja local, surgiu no ano de 2006 o projeto para um 
centro de missões com a Missão de “treinar e discipular vocacionados para 
missões, forjando o caráter através da Bíblia e oração”. O seminário deseja servir 
nos desafios da igreja e capacitar pessoas que farão diferença nas suas comuni-
dades locais, cidades, nações e no mundo todo. A visão do seminário não é 
apenas aprimorar o dom do aluno, mas capacitá-lo com conhecimento bíblico e 
missiológico. Embora o treinamento na sala de aula seja imprescindível, o 
chamado “treinamento informal” também é conhecido por marcar a vida do 
aluno em formação. Outra forma de treinamento é o relacionamento interpes-
soal. Para tanto, treinamento, missão, vocação, discipulado, oração, caráter e 
bíblia têm sido os valores que norteiam e continuarão a conduzir o CTMVida no 
processo de treinar vocacionados para missões.

ÁREAS DE ATUAÇÃO:
Capacitação de líderes e igrejas locais; Formação missiológica, treinamento mis-
sionário ou cursos de aperfeiçoamento; Missões urbanas.

REGIÕES: Brasil.

TREINAMENTOS E CURSOS:
Teologia e missões – interno (16 meses).
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NOME: CV Brasil

Apresentar as pessoas a Jesus, 
encorajando-as se tornarem seus 
verdadeiros seguidores.

ENDEREÇO: RUA JOSEPHINA 
MANDOTTI, 344, sala 33, JARDIM 
MAIA. São Paulo/SP -
CEP 07115-080
TELEFONE: (11) 98099-3312

E-MAIL: brazil.social@yesheis.com
SITE: yesheis.com.br
REDES SOCIAIS:
Facebook: /yesheisbrazil

NATUREZA / FILIAÇÃO: Interdenominacional.

DESCRIÇÃO:
Somos uma agência missionária inglesa que está no Brasil para ajudar a fazer
missões através da tecnologia. Queremos apresentar Jesus para um bilhão de
pessoas e acreditamos que junto com a igreja essas pessoas serão abraçadas e
discipuladas pela paixão do amor de Cristo envolvendo todo o corpo dEle.

ÁREAS DE ATUAÇÃO:
Comunicação, Publicações e literatura cristã; Missões urbanas..

REGIÕES: Brasil.

TREINAMENTOS E CURSOS:
CV Alcance - presencial e EAD (2 dias).
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NOME: EA — Associação Expresso Ação

Nosso Produto é um Ser Humano 
Mudado.

ENDEREÇO: Rua Dr. Alfredo Pujol 
Filho, 32, Planalto Paulista. 
São Paulo/SP - CEP 04070-020
TELEFONE: (11) 4115-4718

E-MAIL: contato@expressoacao.org.br
SITE: www.expressoacao.org.br
REDES SOCIAIS:
Instagram: @expressoacao
Facebook: /expresso.acao
Twitter: @ExpressoAcao

NATUREZA / FILIAÇÃO: Interdenominacional.

DESCRIÇÃO:
O objetivo do Expresso Ação é encontrar respostas eficazes para os problemas 
das nossas cidades, trabalhando no desenvolvimento cultural, intelectual e 
econômico. Resgatar a dignidade das pessoas das comunidades em que atua 
por meio de ações de educação, cultura e lazer, esportes, saúde e meio ambi-
ente, baseado em princípios cristãos

ÁREAS DE ATUAÇÃO:
Comunicação, Publicações e literatura cristã; Missões urbanas..

REGIÕES: Brasil.

TREINAMENTOS E CURSOS:
1. Projeto Movendo a História: todo mês de janeiro - presencial, curto prazo.
2. Projeto Vida em Jogo: Jogando na quadra, Vencendo na vida - presencial,
curto prazo.
3. Projeto Expresso Riso: Curso de capacitação para Dr. Palhaço - presencial,
curto prazo (duas vezes ao ano).
4. Cura pela Palavra: curto prazo.
5. Desenvolvimento comunitário: curto prazo.
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NOME: Editora Ultimato

Deus, em Cristo, reconciliando
consigo todas as coisas.

ENDEREÇO: Rua A, 4, Cidade Jardim. 
Viçosa/MG - CEP 36570-000
TELEFONE: (31) 3611-8500

E-MAIL: ariane@ultimato.com.br
SITE: www.ultimato.com.br
REDES SOCIAIS:
Facebook: /editora.ultimato
Twitter: @ultimato
Instagram: @editoraultimato

NATUREZA / FILIAÇÃO: Interdenominacional.

DESCRIÇÃO:
Fundada em 1968, Ultimato apresenta o conteúdo Bíblico numa forma criativa e
contextualizada. Ao lado de muitos outros, participa da proclamação da Boa 
Nova que nunca fica velha, da Esperança que nunca morre e do Salvador que 
nunca muda. A missão da Editora Ultimato é contribuir para a transformação de 
vidas e edificação da Igreja, por meio da publicação de conteúdo cristão.

ÁREAS DE ATUAÇÃO:
Comunicação, Publicações e literatura cristã.

REGIÕES: Brasil.
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NOME: Frontiers Brasil

Com amor e respeito, 
convidamos todos os povos 
muçulmanos a seguirem Jesus.

ENDEREÇO: Estrada dos Fernandes, 
2680, Mirante. Arujá/SP - Caixa Postal 
66, CEP 07400-970
TELEFONE: 
(11) 9-8315-8940 - TIM
(11) 9-7252-6187 - VIVO
(11) 9-6606-2023 - CLARO
(11) 9-5728-5025 - OI

E-MAIL: sarafnapoli@gmail.com
SITE: www.frontiers.org.br
REDES SOCIAIS:
Facebook: /missaofronteiras-
brasil

NATUREZA / FILIAÇÃO: Interdenominacional.

DESCRIÇÃO:
Frontiers Brasil faz parte da Frontiers International, uma organização sem fins
lucrativos que há mais de 30 anos recruta, prepara e envia pessoas comuns para
expressarem o amor de Jesus entre povos muçulmanos.  Atuamos no mundo dos 
negócios, no meio acadêmico, trabalhamos com desenvolvimento comunitário e 
outros serviços que geram recursos e conhecimento para a sociedade, sempre 
com amor e respeito às culturas locais. Valorizamos o trabalho em equipe. Tra-
balhamos em comunidades (equipes), somos enviados por comunidades (de fé) 
e vivemos em comunidades (muçulmanas). Temos urgência no recrutamento de 
novos líderes e membros para servirem especialmente nos lugares onde o amor 
de Jesus ainda não foi anunciado, tanto no Oriente Médio como África e diversos 
cantos da Ásia. Cada membro é preparado para executar seu trabalho com 
excelência. Se esse é o seu desejo, junte-se a nós!

ÁREAS DE ATUAÇÃO:
Plantação de igrejas; Povos não alcançados; Business as Mission (BaM) e Faze-
dores de tendas.

REGIÕES: Mundo muçulmano (norte da África, Sul da Ásia, Ásia Central, Sud-
este Asiático, Oriente Médio)

TREINAMENTOS E CURSOS:
Capacitação – presencial (2 semanas), com acompanhamento personalizado à
distância por 2-12 meses, antes e depois do evento.
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NOME: FTSA — Faculdade Teólogica 
Sul Americana

Preparando Vidas para Servir 
o Reino de Deus.

ENDEREÇO: Rua Martinho Lutero, 277, 
Gleba Palano. Londrina/PR
TELEFONE: (43) 3371 0200

E-MAIL: comunica@ftsa.edu.br
SITE: www.ftsa.edu.br
REDES SOCIAIS:
Facebook: /FTSAlondrina

NATUREZA / FILIAÇÃO: Interdenominacional.

DESCRIÇÃO:
Instituição de ensino superior com cursos de extensão, graduação e pós-gradu-
ação nas áreas de teologia, missões, família, liderança, capelania e outras.

ÁREAS DE ATUAÇÃO:
Capacitação de líderes e igrejas locais; Formação missiológica, treinamento mis-
sionário ou cursos de aperfeiçoamento; Missões urbanas.

REGIÕES: Brasil.

TREINAMENTOS E CURSOS:
1. Teologia Online - Graduação à Distância
2. Teologia Presencial
3. Pós-Graduação - especializações nos modelos presenciais e à distância
4. Instituto da Família FTSA - especializações e cursos de capacitação na área de 
Terapia de Casal e Família e Neurociências.
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NOME: GRB — Gravações Brasil

A palavra de Deus falada na 
língua do povo.

ENDEREÇO: Estrada do Belmont, 
Bairro Nacional. Porto Velho/RO - 
Caixa postal 78, CEP 76801-974
TELEFONE: (69) 3221-8763

E-MAIL: gravacoes_brasil@hotmail.com
SITE: was.globalrecordings.net/pt/
REDES SOCIAIS:
Facebook: globalrecordingsnetwork

NATUREZA / FILIAÇÃO: Interdenominacional.

DESCRIÇÃO:
Nós fazemos parte de uma rede internacional de gravadores: Global Recordings
Network (GRN). No Brasil, atuamos com o nome de Gravações Brasil (GRB) e
trabalhamos especificamente com povos indígenas. Trabalhamos junto com eles
gravando em áudio, em sua própria língua, histórias bíblicas, o novo testamento
dramatizado, músicas, mensagens, testemunhos e todo material que for rele-
vante para o Evangelho.

ÁREAS DE ATUAÇÃO:
Povos não alcançados; Segmentos menos evangelizados do Brasil.

REGIÕES: Brasil.
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NOME: Grupo Povos e Línguas

Por um Brasil missionário!

ENDEREÇO: Rua Manaus, 40, Santa 
Efigênia. Belo Horizonte/MG - 
CEP 30150-360
TELEFONE: (31) 3234-6714/ (31) 
8609-7780

E-MAIL: contato@povoselin-
guas.com.br
SITE: www.povoselinguas.com.br
REDES SOCIAIS:
Facebook: /povoselinguas
Instagram: @grupopovoselinguas
Twitter: @povoselinguas
Youtube: /Povoselinguas

NATUREZA / FILIAÇÃO: Interdenominacional.

DESCRIÇÃO:
O Grupo Povos e Línguas atua como um movimento interdenominacional com a 
missão de mobilizar pastores brasileiros para o envio de missionários a partir da 
igreja local. Para isso, utiliza diferentes plataformas de comunicação e uma sólida 
rede de parcerias entre igrejas, agências missionárias, líderes, empresários e 
profissionais liberais. Com o objetivo de apoiar igrejas e todos os que desejam 
obedecer ao IDE, atuamos de acordo com um conselho de referência interde-
nominacional, composto de pessoas que discutem e buscam melhores estraté-
gias para o envio de missionários.

ÁREAS DE ATUAÇÃO:
Mobilização missionária.

REGIÕES: Brasil e Europa.

TREINAMENTOS E CURSOS:
Sistema de Implementação de Missões para a Igreja (SIMI) - EAD/Presencial.
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NOME: IBC BH — Igreja Batista Central de
Belo Horizonte

Uma igreja em células, vivendo o
amor de Deus, transformando o mundo.

ENDEREÇO: Rua Mar de Espanha, 570, 
Santo Antônio. Belo Horizonte/MG - 
CEP 30330-270
TELEFONE: (31) 3298-8900 ou (31) 
98486-0687

E-MAIL: missoes@ibcbh.com.br
SITE: www.ibcbh.com.br
REDES SOCIAIS:
Facebook: /ibcbh
Instagram: @ibcbh
Twitter: @ibcbh
Youtube: /ibcbh

NATUREZA / FILIAÇÃO: Igreja Local - Convenção Batista Brasileira.

DESCRIÇÃO:
A Central é uma Igreja cristã, evangélica, batista, renovada. Ela é fruto de uma
geração que idealizou mudanças e hoje experimenta um crescimento exponen-
cial através das células.

ÁREAS DE ATUAÇÃO:
Capacitação de líderes e igrejas locais; Adolescentes, Jovens e Universitários;
Plantação de igrejas.

REGIÕES: Brasil, Haiti, Angola, Argélia e Europa.

TREINAMENTOS E CURSOS:
Central de Capacitação Ministerial (CCM) – (2 meses a 1 ano)



49

www.amtb.org.br

NOME: Igreja de Cristo (Associação 
Missionária Evangélica – A.M.E.)

“…E eu irei ali, ao encontro do 
Senhor…” Nm. 23:15

ENDEREÇO: Praça Dom Emanuel 
Gomes, 50, Bairro Jundiaí. 
Anápolis/GO - CEP 75113-020
TELEFONE: (62) 3324-5408

E-MAIL: secretaria@icristo.com.br
SITE: http://www.icristo.com.br/v2/
REDES SOCIAIS:
https://pt-br.facebook.com/icris-
toanapolis/

NATUREZA / FILIAÇÃO: Igreja Local / Denominacional – Shalom Comu-
nidade Cristã e Igreja de Cristo.

DESCRIÇÃO:
Somos uma Igreja Local focada em Evangelismo através das Casas de Paz,
discipulado 1/1; missões urbanas e transculturais, povos não alcançados e obras 
de justiças. Foi fundada em 23 de julho 1961 por um casal de missionários ameri-
canos (Gerald e Mary Holmquist), originários do estado do Colorado/EUA.

ÁREAS DE ATUAÇÃO:
Capacitação de líderes e igrejas locais; Plantação de igrejas.

REGIÕES: Vale do Jequitinhonha, Brasil, Índia, Turquia e Inglaterra.

TREINAMENTOS E CURSOS:
Discipulado 1/1
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NOME: IM — Instituto Missional

Ser missional faz parte da 
identidade de todo cristão.

ENDEREÇO: Av. Guedner, 1610, bloco 
7, Jd. Aclimação. Maringá/PR - 
CEP 87050-390
TELEFONE: (44) 3027-6373

E-MAIL: contato@imissional.org.br
SITE: www.imissional.org.br

NATUREZA / FILIAÇÃO: Interdenominacional.

DESCRIÇÃO:
O Instituto Missional é uma organização religiosa de confissão cristã protestante, 
sem fins lucrativos, dotada de autonomia administrativa e financeira, que geren-
cia empresas de diversos segmentos e coordena vários ministérios, redirecionan-
do os rendimentos para o desenvolvimento de ações e projetos missionais.

ÁREAS DE ATUAÇÃO:
Formação missiológica, treinamento missionário ou cursos de aperfeiçoamento;
Adolescentes, Jovens e Universitários; Business as Mission (BaM) e Fazedores de 
tendas.

REGIÕES: Brasil.

TREINAMENTOS E CURSOS:
1. Curso missional - presencial (3 anos).
2. Treinamento de Líderes (3 dias).
3. Congresso Summer Camp I e II para adolescentes e jovens (1 semana).
4. Congresso Reload para jovens (3 dias).
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NOME: ISB — Interserve Brasil

Vidas e comunidades 
transformadas pelo encontro 
com Jesus Cristo.

ENDEREÇO: Av. Oswaldo Lanna, s/n, 
Cidade Jardim. Viçosa/MG - Caixa 
Postal 53, CEP 36570-000
TELEFONE: (31) 3892 3261/(31) 
3891-3030/ (31) 98040-6010

E-MAIL: isbcomunica@gmail.com
SITE: www.cem.org.br/site/inter-
serve/

NATUREZA / FILIAÇÃO: Interdenominacional.

DESCRIÇÃO:
A Interserve tem como propósito fazer Jesus Cristo conhecido por meio de um
ministério integral, em parceria com a Igreja global, entre os povos mais neces-
sitados do mundo árabe e Ásia.

ÁREAS DE ATUAÇÃO:
Igreja Perseguida, Igreja sofredora, Refugiados; Povos não alcançados;
Business as Mission (BaM) e Fazedores de tendas.

REGIÕES: Mundo árabe e Ásia (janela 10/40).
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NOME: iTSBR - Instituto TeenStreetBrasil

Queremos trabalhar com a igreja 
na tarefa de oferecer ferramentas e motivar
adolescentes a desenvolver uma amizade 
verdadeira com Jesus e refleti-la no seu
mundo, influenciando a sua geração.

ENDEREÇO: Avenida Guedner, 1610, 
Jardim Aclimação. Maringá/PR - 
CEP 87050-390
TELEFONE: (44) 3027-6376 / (44) 
99105-9405

E-MAIL: tsbr@tsbr.org.br
SITE: www.tsbr.org.br
REDES SOCIAIS:
Facebook: /institutoteenstreetbrasil
Instagram: @teenstreetbrasil
Snapchat: @teenstreetbr
YouTube: /teenstreetbrasil
Twitter: @teenstreet_br

NATUREZA / FILIAÇÃO: Interdenominacional.

DESCRIÇÃO:
O Instituto TeenStreetBrasil (iTSBR) é uma organização cristã que “trabalha com 
a igreja para oferecer ferramentas e motivar adolescentes e jovens cristãos a ter 
uma amizade verdadeira com Jesus e refleti-la no seu mundo, influenciando a 
sua geração”. Criado em 2004, o iTSBR desenvolve diversos programas que for-
talecem a fé do adolescente cristão, despertam para uma vida missional e apre-
sentam as oportunidades para ser e fazer diferença na sociedade em que atuam 
com dinamismo, criatividade, contextualização e linguagem apropriada, sempre 
fundamentados na centralidade da Bíblia e na pessoa de Jesus.

ÁREAS DE ATUAÇÃO:
Capacitação de líderes e igrejas locais; Comunicação, Publicações e literatura 
cristã; Adolescentes, Jovens e Universitários.

REGIÕES: Brasil.

TREINAMENTOS E CURSOS:
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NOME: JAMI — Junta Administrativa 
de Missões

Indo até aos confins da terra 
pregando o evangelho de Cristo.

ENDEREÇO: R. Alecrim, 12, Jaqueline. 
Belo Horizonte/MG - CEP 31748-445
TELEFONE: (31) 3454-6106

E-MAIL: jami@jami.org.br
SITE: jami.com.br
REDES SOCIAIS:
Facebook: /jamidacbn
Youtube: www.youtube.com/chan-
nel/UCEcPHZp5lUsxdyFaVhTwbrQ

NATUREZA / FILIAÇÃO: Denominacional: Convenção Batista Nacional.

DESCRIÇÃO:
Nossa visão é ser uma agência facilitadora e motivadora para que igrejas da CBN 
se convertam em uma força missionária global, levando a presença de Cristo 
entre as nações.
Com o foco em pessoas e com uma ação missional para alcançá-las, a JAMI
desenvolve projetos voltados a educação, saúde, plantio de igrejas, formação
ministerial e missionária, serviço comunitário, assessoria e educação missionária 
da igreja local.

ÁREAS DE ATUAÇÃO:
Formação missiológica, treinamento missionário ou cursos de aperfeiçoamento;
Plantação de igrejas; Tradução da Bíblia.

REGIÕES: América Latina, Africa, Ásia, Europa e Oceania.

TREINAMENTOS E CURSOS:
CETRAMI- Centro de Estudo Transcultural e Missiológico
1. Teologia e Missões - interno (2 anos)
2. Especialização em Missiologia - interno (8 meses)
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NOME: Jesus 4 all — Jesus para Todos

“Depois de orarem, tremeu o lugar 
em que estavam reunidos; todos ficaram
cheios do Espírito Santo e anunciavam 
corajosamente a palavra de Deus.” Atos 4:31

ENDEREÇO: Rua Dr. Garnier, 610, Rocha. 
Rio de Janeiro/RJ - CEP 20975-000
TELEFONE: (41) 996329012

E-MAIL: contato@jesus4all.org
SITE: www.jesus4all.org
REDES SOCIAIS:
Facebook: /jesus4allmovement
Instagram: @jesus4allmovement

NATUREZA / FILIAÇÃO: Interdenominacional.

DESCRIÇÃO:
Jesus 4 all - Jesus para todos é um movimento que nasceu dentro da Jocum 
Brasil no início de 2015. Com objetivo de anunciar as boas novas de Cristo, antes, 
durante e depois dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. Mil-
hares de pessoas já foram impactadas com a palavra de Deus nesse movimento! 
Testemunhamos muitas curas, manifestações claras do poder de Cristo! Nosso 
desejo é que cada cristão possa compartilhar as Boas Novas de Cristo a toda 
criatura e em todos os lugares. Temos como fundamento Unidade, Oração e Avi-
vamento. Cremos que de maneira natural podemos estabelecer o Reino sobre-
natural de Deus aqui na terra! Nosso desejo é compartilhar sobre Jesus com 
todos os povos da Terra!

ÁREAS DE ATUAÇÃO:
Capacitação de líderes e igrejas locais; Missões urbanas; 
Mobilização missionária.

REGIÕES: Brasil, América do norte, América Central e/ou do Sul, Ásia e 
Europa.

TREINAMENTOS E CURSOS:
1. Seminário de Evangelismo como Estilo de Vida (Intensivo de 2 meses período
integral, 3 meses formato para igrejas locais 2 vezes por semana, compacto um 
final de semana) 
2. Escola de Treinamento e Discipulado (5 meses - período integral)
3. Uniskript: treinamento de alfabetização pela bíblia (1 semana).
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NOME: JMM — Junta de Missões Mundiais

Referência de excelência na 
expansão do Evangelho a todos os povos.

ENDEREÇO: Rua José Higino, 416, 
casa 21, Tijuca. Rio de Janeiro/RJ - 
CEP 20510-412
TELEFONE: (21) 2122-1900/
Fax: (21) 2122-1911/
Whatsapp: (21) 98216-7960

E-MAIL: jmm@jmm.org.br
SITE: www.missoesmundiais.com.br
REDES SOCIAIS:
Faceboook: /MissoesMundiais
Twitter: @missoesmundiais
Youtube: /canaljmm
Instagram:@missoesmundiaisoficial
Soundcloud: /missoesmundiais

NATUREZA / FILIAÇÃO: Convenção Batista Brasileira.

DESCRIÇÃO:
A Junta de Missões Mundiais (JMM) é uma organização missionária da Con-
venção Batista Brasileira com atuação em mais de 90 países. Criada em 1907, sua 
atuação consiste na expansão do trabalho missionário além das fronteiras do 
Brasil, no despertamento e preparo de vocacionados para missões, entre muitas
outras ações que contribuem para a proclamação do Evangelho no mundo. Foi
durante a primeira Assembleia da Convenção Batista Brasileira, em 1907, que o
missionário americano William Buck Bagby sugeriu a formação de uma agência
missionária que cuidasse da expansão missionária, fora dos limites geográficos
brasileiros, das igrejas filiadas à CBB. Em 27 de junho surgia a Junta de Missões
Estrangeiras. Em 2017 completamos 110 anos.

ÁREAS DE ATUAÇÃO:
Plantação de igrejas; Povos não alcançados.

REGIÕES: Todos os continentes.

TREINAMENTOS E CURSOS:
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NOME: JMN — Junta de Missões Nacionais

Multiplicar Discípulos em todo país, 
transformando vidas e mudando realidades 
até alcançar todos com o evangelho de Cristo.

ENDEREÇO: Rua José Higino, 416, 
casa 21, Tijuca. Rio de Janeiro/RJ - 
CEP 20510-412
TELEFONE: 
Rio de Janeiro: (21) 2107-1818
Outras Capitais e 
Regiões Metropolitanas: 4007-1075
Demais localidades: 0800-707-1818
WhatsApp: (21) 96697-3786

E-MAIL: falecom@missoesnaciona-
is.org.br
SITE: https://www.missoesnaciona-
is.org.br/
REDES SOCIAIS:
Facebook: /missoesnacionais
Instagram: @missoes_nacionais
Youtube: /missoesnacionais
Vimeo: /missoesnacionais

NATUREZA / FILIAÇÃO: Denominacional: Convenção Batista Brasileira.

DESCRIÇÃO:
Ligada à Convenção Batista Brasileira. Desde a sua criação, em junho de 1907,
Missões Nacionais, sociedade civil de caráter religioso sem fins lucrativos, tem 
levado dignidade a inúmeras vidas por meio do desenvolvimento de projetos 
sociais. Tendo Jesus Cristo como exemplo e atenta à dinâmica das necessidades 
da população brasileira, a organização mantém mais de 700 agentes em todas as 
regiões do país, para realização de atividades evangelísticas e humanitárias. A 
priorização do ser humano, a responsabilidade social e ecológica, a ética, trans-
parência e integridade são alguns dos valores nos quais todo trabalho desta 
instituição está firmado. Dessa forma, Missões Nacionais tem uma vasta atuação 
social, que se manifesta no atendimento a crianças e adolescentes em vulnerabil-
idade social; na assistência a marginalizados, presidiários e seus familiares; na 
reabilitação de dependentes químicos e assistência aos seus familiares, em 
comunidades terapêuticas; na assistência a comunidades e populações vítimas 
de catástrofes e situações emergenciais e em outros projetos.

ÁREAS DE ATUAÇÃO:
Plantação de igrejas; Projetos socioambientais, desenvolvimento comunitário e 
socorro emergencial; Segmentos menos evangelizados do Brasil.

REGIÕES: Brasil.

TREINAMENTOS E CURSOS:
64 cursos, todos da modalidade EAD.
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NOME: JOCUM Porto Velho - RO

JOCUM - MINISTÉRIO 
TRANSCULTURAL

ENDEREÇO: Estrada do Belmont Km 8, 
12008, Bairro Nacional, Porto Velho.
Rondônia/RO - CEP 76801-974
TELEFONE: 
(69) 3223-8448/ 
WhatsApp: (69) 99988-6832

E-MAIL: tribos@jocum.com.br
SITE: www.jocum.com.br
REDES SOCIAIS:
Facebook: /jocum.pvh

NATUREZA / FILIAÇÃO: Interdenominacional.

DESCRIÇÃO:
A JOCUM Porto Velho está localizada em plena floresta amazônica, onde há 
mais de 25 anos temos tido o privilégio de compartilhar o amor de Deus aos 
povos dessa região. Por se tratar de uma área geográfica e demograficamente 
desafiadora, fomos aprendendo com Deus a viver entre os indígenas de ribeirin-
hos de forma integral. O Evangelho que resgata o Homem por inteiro. Com esse 
DNA temos criado com Ele na sua multiforme sabedoria e expressado essa men-
sagem através de nossos cursos, projetos e diferentes atividades de evangelis-
mo, educação, saúde, linguística, antropologia, bibliologia, esportes radicais e 
outros. Hoje, a partir dessa visão de alcançar os menos alcançados nossos 
obreiros estão espalhados pela África, Ásia, Europa e pelas Américas. Vivendo 
entre os povos, vivendo Jesus nos mais diferentes contextos culturais, juntos, 
empenhados em obedecer ao Chamado da Grande Comissão!! Junte-se a nós!

ÁREAS DE ATUAÇÃO:
Formação missiológica, treinamento missionário ou cursos de aperfeiçoamento;
Povos não alcançados; Segmentos menos evangelizados do Brasil.

REGIÕES: Américas, África, Ásia e Europa. No Brasil mais especificamente 
entre os povos indígenas e comunidades ribeirinhas.

TREINAMENTOS E CURSOS:
1. ETED - Interno (5 meses)
2. IEEC: Introdução aos Estudos Etnolinguísticos e Culturais / Transcultural - (3
meses teórico [Interno] e 3 meses a 2 anos de prático no Brasil ou no exterior)
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NOME: JOCUM Porto Velho - RO

JOCUM - MINISTÉRIO 
TRANSCULTURAL

3. EDTM: Escola de Diagnóstico e tratamento de Malária (3 meses [interno] 
e 3 meses de prático no Brasil ou exterior (áreas endêmicas).
4. EBO: Escola Bíblica de Oralidade - interno (3 meses).
5. ICBS: Introdução aos Cuidados Básicos de Saúde – (3 meses Interno 
e 3 meses prático no Brasil ou no exterior)
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NOME: JOVENS DA VERDADE

Evangelização de Jovens.

ENDEREÇO: Estrada dos Fernandes, 
2680, Mirante. Arujá/SP - 
CEP 07404-165
TELEFONE: (11) 46552920 / 46514180

E-MAIL: secretaria@jovensdaver-
dade.com.br
SITE: www.jovensdaverdade.com.br
REDES SOCIAIS: @jovensdaverdade

NATUREZA / FILIAÇÃO: Interdenominacional.

DESCRIÇÃO:
Jovens da Verdade é uma organização religiosa, com a finalidade de anunciar o
evangelho de Jesus Cristo a todas as pessoas, nos diversos lugares onde se 
encontrarem e em todas as esferas da sociedade. A organização nasceu pela 
iniciativa de jovens estudantes e promove a evangelização e discipulado de 
jovens. Todavia, evangelizamos e edificamos todas as faixas etárias. A Missão 
Jovens da Verdade tem quatro ministérios principais. Acampamentos evan-
gelísticos e eventos afins; a FLAM, Faculdade Latino Americana, com cursos de 
graduação em Teologia presencial e a distância e vários cursos de pós-gradu-
ação lato sensu; JVnaestrada, equipes de jovens de evangelização e discipulado 
de Jovens; PAM, Projeto Amigo de Ministério – para o apoio e cuidado do 
pastor.

ÁREAS DE ATUAÇÃO:
Capacitação de líderes e igrejas locais; Formação missiológica, treinamento mis-
sionário ou cursos de aperfeiçoamento; Adolescentes, Jovens e 
Universitários.

REGIÕES: Brasil.

TREINAMENTOS E CURSOS:
Bacharel em Teologia - presencial (3 anos).
Pós graduação presencial: Teologia e Ministério, Teologia e Transformação 
Social.
Gestão de Projetos Sociais; Ministério com a Juventude.
Educação cristã (4 meses).
Teologia Bíblica – EAD.
Aconselhamento - EAD (4 semanas).
Ensino Criativo - EAD (4 semanas).
Líder Jovem - EAD (4 semanas).
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NOME: MAIS — Missão em Apoio à 
Igreja Sofredora

Ouse ser a resposta.

ENDEREÇO: Rua XV de Novembro, 
294, Fundos (Casa 2). 
Colombo/PR - CEP 83414-970
TELEFONE: (41) 3619-8185

E-MAIL: contato@maisnomundo.org
SITE: www.maisnomundo.org
REDES SOCIAIS: 
Facebook: /maisnomundo
Instagram: @missaomais

NATUREZA / FILIAÇÃO: Interdenominacional.

DESCRIÇÃO:
Somos uma missão que trabalha apoiando cristãos em vários lugares do mundo,
vivendo sob condições de guerra, catástrofes naturais ou perseguição religiosa. 
Esses irmãos são denominados Igreja Sofredora. A visão da MAIS é que a igreja 
brasileira pode ser a resposta para o clamor dos irmãos em sofrimento ao redor 
do mundo. Atualmente, além de nossa sede no Brasil, em Colombo-PR, possuí-
mos 11 bases de operação: sertão do Piauí, Colômbia, Haiti, Uganda, Oriente 
Médio, Ásia Central, Sudeste Asiático, Itália, Guiné-Bissau e Nepal.

ÁREAS DE ATUAÇÃO:
Formação missiológica, treinamento missionário ou cursos de aperfeiçoamento;
Igreja Perseguida, Igreja sofredora, Refugiados.

REGIÕES: Brasil, América Latina, Ásia e Oriente Médio, África e Europa.

TREINAMENTOS E CURSOS:
1. Centro de Treinamento da MAIS (CTMAIS) - interno (4 meses).
2. Workshop Missões para todos, realizado nas igrejas locais (2 dias).
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NOME: MDC — Missão Do Céu

Levando o Evangelho Mais Longe.

ENDEREÇO: Rua Cachoeira do 
Urubui, 436, Bairro Novo Aleixo. 
Manaus/AM –CEP 69096-446
TELEFONE: (92) 993406612

E-MAIL: admin@missaodoceu.org.br
SITE: www.missaodoceu.org.br
REDES SOCIAIS: 
Facebook: /missaodoceu

NATUREZA / FILIAÇÃO: Interdenominacional.

DESCRIÇÃO:
Somos fruto do conhecimento do Projeto Fronteiras, pesquisa de mapeamento 
dos não alcançados pela Amazônia,  experiência  acumulada, anos de serviço 
prestado à aviação missionária e chamado de um grupo de cristãos para levar a 
mensagem de Cristo aos lugares mais distantes no Norte do Brasil.  União de ele-
mentos e visão como a igreja pode ser mais efetiva para levar o evangelho mais 
longe, nas regiões sem projetos missionários. Foi possível a partir de um grupo 
de irmãos que investiu de forma inédita em missões na Amazônia, com um avião 
capaz de cruzar a Amazônia em poucas horas, com máximo de carga útil e baixo 
custo. Em 15 de março 2015,14 irmãos se reuniram para que essa visão surgisse 
e fundaram a Associação Missão do Céu, com o propósito de levar o evangelho 
mais longe, com apoio de logística aérea e aviação missionária renovada e 
ministérios que focam na evangelização da Amazônia.

ÁREAS DE ATUAÇÃO:
Capacitação de líderes e igrejas locais; Segmentos menos evangelizados do 
Brasil.

REGIÕES: Brasil.
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NOME: MEAP — Missão Evangélica de 
Assistência aos Pescadores

Luz para os pescadores.

ENDEREÇO: Rua Helena Maria, 381, 
Jardim Helena Maria. 
Guarujá/SP - CEP 11431-080
TELEFONE: (13) 3383-3784

E-MAIL: meapbr@meap.org.br
SITE: www.meap.org.br
REDES SOCIAIS: 
Facebook: /meap.pescadores

NATUREZA / FILIAÇÃO: Interdenominacional.

DESCRIÇÃO:
Em 1986, nascia a MEAP, uma tímida organização que se transformaria numa 
rede de mobilização, envio e cuidado integral de missionários. À medida que se 
navega, mais comunidades são descobertas, formando um painel de múltiplas 
enfermidades sociais e profunda carência espiritual. Nascem igrejas no litoral de 
São Paulo e Paraná. São estabelecidas bases na Bahia (1991), Paraná (1996), Piauí 
(2001), Amapá e Pará (2006), Maranhão (2011) e Amazonas (2016). Parcerias pos-
sibilitam que manifestações da graça se materializem em projetos de plantação 
de igrejas e desenvolvimento comunitário. Contempla-se, agora, o desafio das 
mais de 10 mil comunidades ribeirinhas da Amazônia sem a presença do 
Evangelho. Cremos na força por detrás da fragilidade aparente da semente do 
Reino, que lançaremos na certeza de que dela brotarão tantas outras manifes-
tações de graça, justiça e libertação.

ÁREAS DE ATUAÇÃO:
Plantação de igrejas; Segmentos menos evangelizados do Brasil.

REGIÕES: Brasil.
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NOME: MEB — Missão Evangélica 
Betânia

Glorificando a Deus e 
Discipulando as Nações.

ENDEREÇO: Rua Geraldo Annibal, 
775, Bairro Bananal. 
Campinas/SP - CEP 13099-007
TELEFONE: (19) 3257-3333 ou 
(19) 981127330

E-MAIL: adriel@betania.com.br
SITE: http://www.betania.com.br / 
www.jumib.com.br
REDES SOCIAIS: 
Facebook: /jumib

NATUREZA / FILIAÇÃO: Interdenominacional.

DESCRIÇÃO:
A MEB existe há mais de 50 anos no Brasil, procurando servir a igreja e vivendo
sempre com vista nos valores eternos estabelecidos na Palavra de Deus.

ÁREAS DE ATUAÇÃO:
Comunicação, Publicações e literatura cristã; Formação missiológica,
treinamento missionário ou cursos de aperfeiçoamento; Povos não alcançados.

REGIÕES: América do Sul, África e Ásia.

TREINAMENTOS E CURSOS:
1. Escola internacional de missões Betânia - interno/presencial (2 ou 3 anos)
2. Seminário evangélico Betânia:Teologia e missões - interno e ou externo (4
anos)
3. Seminário e Instituto Bíblico Betânia - interno e ou externo (1,3 ou 4 anos)
4. FATEBE: Faculdade Teológica Betânia de Curitiba - presencial (4 anos)
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NOME: MEC — Missão Evangélica Caiuá

A serviço do Índio para a 
glória de Deus.

ENDEREÇO: Rod dos ITP-MS, 156, Zona 
Rural. Dourados/MS - CEP 79800-000
TELEFONE: (67) 3421-4197

E-MAIL: mcaiua@uol.com.br
SITE: http://www.missaocai-
ua.org.br/atual/
REDES SOCIAIS: 
Facebook: /jumib

NATUREZA / FILIAÇÃO: Igreja Presbiteriana do Brasil e Igreja Presbite-
riana Independente do Brasil

DESCRIÇÃO:
A missão foi criada em 1928 pelo missionário Albert Maxwell e tem por objetivo 
apoiar os indígenas holisticamente e habilitá-los para a vida autóctone, procuran-
do preservar a identidade e os costumes da aldeia, oferendo em suas escolas 
educação bilíngue e o cuidado da saúde através do Hospital Porta da Esperança 
além de treinamento bíblico para obreiros indígenas no Instituto Felipe Landes. 
A MEC apoia a Igreja Indígena Presbiteriana do Brasil liderada por pastores indí-
genas, em um total de 10 igrejas.

ÁREAS DE ATUAÇÃO:
Formação missiológica, treinamento missionário ou cursos de aperfeiçoamento;
Projetos socioambientais, desenvolvimento comunitário e socorro emergencial;
Tradução da Bíblia.

REGIÕES: Brasil.

TREINAMENTOS E CURSOS:
Insituto Bíblico Felipe Landes, exclusivamente para indígenas (3 anos).
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NOME: MEF — Missão Esperança e Fé

Indo onde Cristo não foi 
anunciado.

ENDEREÇO: Rua Ubaia, 7834, Cidade 
Satélite. Natal-RN – CEP 59067-620
TELEFONE: 
(84) 98815-1704/
WhatsApp: (84) 996705-695

E-MAIL: falecom@mef.org.br
SITE: www.mef.org.br
REDES SOCIAIS: 
Facebook: /mesperancaefe
Instagram: @mesperancaefe
Twitter: @mesperancaefe

NATUREZA / FILIAÇÃO: Interdenominacional.

DESCRIÇÃO:
A Missão Esperança e Fé (MEF) é uma organização religiosa sem fins lucrativos.
Buscamos o anúncio do Evangelho de Jesus Cristo aos povos não alcançados,
independentemente da localização geográfica. Objetivamos promover, incenti-
var e capacitar a Igreja de Cristo para cumprir o IDE de Jesus por meio de trein-
amentos missionários, avanços evangelísticos e projetos de plantação de novas 
igrejas.

ÁREAS DE ATUAÇÃO:
Formação missiológica, treinamento missionário ou cursos de aperfeiçoamento;
Plantação de igrejas; Segmentos menos evangelizados do Brasil.

REGIÕES: Brasil, África.

TREINAMENTOS E CURSOS:
1. Escola de Missões Esperança e Fé - presencial (23 dias)
2. Pé de Poeira - presencial (1 ano e meio)
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NOME: MEIB — Missão Evangélica 
aos Índios do Brasil

Servindo ao Mestre no cumprimento 
da Grande Comissão entre os indígenas
do Brasil.

ENDEREÇO: Passagem Pau Darco, 27, 
Bairro Coqueiro. Ananindeua/PA - 
CEP 67113-190
TELEFONE: (91) 3245-8209/ 
WhatsApp: (91)98131-6884

E-MAIL: meib.base@gmail.com
SITE: http://www.meib.com.br/
REDES SOCIAIS:
Facebook: /MEIB67

NATUREZA / FILIAÇÃO: Interdenominacional.

DESCRIÇÃO:
A MEIB é uma organização missionária interdenominacional, fundada em 1967, 
com o objetivo de expandir o evangelho de Jesus Cristo, promover o estudo da 
Bíblia e a educação em geral, praticar a beneficência e organizar igrejas entre a 
população indígena.

ÁREAS DE ATUAÇÃO:
Formação missiológica, treinamento missionário ou cursos de aperfeiçoamento;
Plantação de igrejas; Segmentos menos evangelizados do Brasil.

REGIÕES: Brasil.

TREINAMENTOS E CURSOS:
1. Curso Teológico e Bíblico no CTBCH em Barra do Corda/MA (2 anos para 
obreiros autóctones)
2. Cursos bíblicos na língua materna com homens (3 semanas) e mulheres (1 
semana) Kayapó e Xikrin
3. Curso Básico de Missões nas igrejas locais de Belém/PA (10 meses) e 
Ministério de Mobilização com jovens voluntários na Base (1 ano).
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NOME: MEVA — Missão Evangélica da 
Amazônia

“Sem fé é impossível...”

ENDEREÇO: Avenida Sebastião Diniz, 
535. Boa Vista/RR - CEP 69301-040
TELEFONE: (95) 3224-1621

E-MAIL: meva@meva.org.br
SITE: http://www.meva.org.br/
REDES SOCIAIS:
Facebook: /RRMEVA

NATUREZA / FILIAÇÃO: Interdenominacional.

DESCRIÇÃO:
A Missão Evangélica da Amazônia (MEVA) é uma entidade missionária
interdenominacional, especializada em trabalho indígena, que visa estabelecer 
igrejas indígenas autóctones que se automultipliquem.

ÁREAS DE ATUAÇÃO:
Plantação de igrejas; Segmentos menos evangelizados do Brasil;
Tradução da Bíblia.

REGIÕES: Brasil.

TREINAMENTOS E CURSOS:
Estágio Anual presencial e para alunos no último ano do curso de Teologia 
(1 mês).
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NOME: MIAF - Missão Para o Interior 
da África

Com prioridade entre os não alcançados, 
uma Igreja Cristocêntrica entre todos 
os povos africanos.

ENDEREÇO: Rua Raja Gabaglia, 
930, Quebec. Londrina/PR - 
CEP 86060-190
TELEFONE: (43) 3357-1200/
WhatsApp: (43) 98828-5443

E-MAIL: publicrelations.sa@aimint.org
SITE: http://sa.aimint.org/
REDES SOCIAIS:
Facebook: /miaf.brasil/
Twitter: @miafbrasil
Instagram: @miafbrasil
Youtube: www.youtube.com/channel/U-
CrxA_R0o3Hy928LNRAZp5tg

NATUREZA / FILIAÇÃO: Interdenominacional.

DESCRIÇÃO:
A Missão para o Interior da África é uma missão interdenominacional e interna-
cional. Nossos missionários vêm de muitas denominações diferentes, mas todos 
têm uma convicção firme na inspiração divina da Bíblia e têm uma relação viva 
com Deus. Nossa Doutrina de fé é apresentada no Artigo III da nossa Constitu-
ição. A responsabilidade primária por enviar missionários foi determinada por 
Deus para a Igreja. A Missão para o Interior da África busca trabalhar com as 
igrejas a fim de encorajar e facilitar o envio de missionários numa atitude de obe-
diência à Grande Comissão. Desde o princípio, temos o compromisso em ser 
uma missão de Fé. Quando os primeiros missionários saíram para a África, eles 
confiaram que Deus proveria todas suas necessidades movendo os cristãos indi-
viduais e igrejas para orar e sustentá-los. A missão ainda opera nesse princípio.

ÁREAS DE ATUAÇÃO:
Plantação de igrejas; Povos não alcançados; Business as Mission (BaM) e Faze-
dores de tendas.

REGIÕES: África.

TREINAMENTOS E CURSOS:
Orientação para novos missionários e candidatos através de programas de orien-
tação. A MIAF também disponibiliza um treinamento de 2 anos em missiologia e 
plantaçào de igreja chamado TIMO, em diferentes lugares da África.(1 mês).
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NOME: MICEB — Missão Cristã Evangélica 
do Brasil

ENDEREÇO: Passagem Alegre, 16, 
Bairro Coqueiro. 
Ananindeua/PA - 
CEP 67113-220
TELEFONE: (91) 3245-8282

E-MAIL: miceb.base@gmail.com

NATUREZA / FILIAÇÃO: Aliança das Igrejas Cristãs Evangélicas do Brasil 
(AICEB).

DESCRIÇÃO:
A MICEB é uma missão evangélica no Brasil que promove e incentiva o cresci-
mento e fortalecimento da Igreja Evangélica por meio da conversão de pessoas 
de discipulado, treinamento de líderes e estabelecimento de igrejas cristocêntri-
cas incentivando-as a participarem de missões mundiais.

ÁREAS DE ATUAÇÃO:
Capacitação de líderes e igrejas locais; Projetos socioambientais, desenvolvi-
mento comunitário e socorro emergencial; Segmentos menos evangelizados do 
Brasil.

REGIÕES: Brasil.
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NOME: MISPA — Missão Priscila e Áquila

ENDEREÇO: Rod. Miguel Jubram SP, 
333, Km 407. Assis/SP - Caixa Postal 
32, CEP 19805-000
TELEFONE: (18) 3302 6800/
(18) 99143 8723/
WhatsApp: (18) 99685.8723

E-MAIL: presidencia@mispa.org.br
SITE: http://www.mispa.org.br/
REDES SOCIAIS:
Facebook: /mispa.missao
Twitter: @MISPA_Missao
Youtube: www.youtube.com/chan-
nel/UC85-Vm9cecJDcC64t7eBmHg

NATUREZA / FILIAÇÃO: Igreja Presbiteriana Renovada.

DESCRIÇÃO:
A Mispa Missão Priscila e Áquila é uma organização missionária que tem como
objetivo enviar missionários para os lugares menos evangelizados do Brasil e 
exterior. Atualmente a Mispa atua em cerca de 20 etnias indígenas no Brasil, 
várias delas sem a presença de igreja, especialmente no estado do Mato Grosso. 
Desenvolvemos um trabalho social, evangelização e plantação de igrejas no 
sertão nordestino. Ainda estamos plantando igrejas em 25 países da África, 
Europa, Ásia e Américas.

ÁREAS DE ATUAÇÃO:
Formação missiológica, treinamento missionário ou cursos de aperfeiçoamento;
Plantação de igrejas; Segmentos menos evangelizados do Brasil.

REGIÕES: Américas, Ásia, África e Europa.

TREINAMENTOS E CURSOS:
1. Curso livre de teologia - presencial (3 anos, uma vez por mês).
2. Curso de Capacitação Missionária Integral - interno (5 meses).
3. Capacitação missionária modular - presencial (1 ano, uma vez por mês).
4. Capacitação missionária à distância - EaD (1 ano).
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NOME: Missão Antioquia

Promover a transformação através do 
Evangelho em áreas negligenciadas
de Palavra e obra.

ENDEREÇO: Rua Bom Pastor, 300, Vale 
da Bênção. Araçariguama/SP - 
CEP 18147-000
TELEFONE: (11) 4136-1272/4136-3134/ 
WhatsApp: (11) 99898-7496

E-MAIL: coorde-
nacao-ma@uol.com.br
SITE: www.missaoantioquia.com
REDES SOCIAIS:
Facebook: /missao.antioquia.3

NATUREZA / FILIAÇÃO: Interdenominacional.

DESCRIÇÃO:
A Missão Antioquia é pioneira no envio de missionários ao campo. Atua em 21 
países visando promover a transformação através do Evangelho em áreas negli-
genciadas de Palavra e obra. A Missão Antioquia tem atuado como agência mis-
sionária que prima pela oração, convertendo-se em um canal de envio de 
inúmeras pessoas chamadas pelo Senhor.

ÁREAS DE ATUAÇÃO:
Capacitação de líderes e igrejas locais; Formação missiológica, treinamento mis-
sionário ou cursos de aperfeiçoamento.

REGIÕES: América Latina: Brasil, Bolívia, Paraguai e Peru; África: Angola, 
Burkina Faso, Mali, Moçambique e Senegal; Europa: Albânia, Espanha , Irlanda, 
Inglaterra e Polônia; Ásia: Afeganistão, Índia, Israel, Turquia, Egito.

TREINAMENTOS E CURSOS:
1. Curso de Preparo Missionário (CPM) (6 meses)
2. Curso Superior em Teologia (1 e 2 anos)
3. Curso de Capacitação Ministerial (modular) (1 final de semana por mês).
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NOME: Missão Evangélica Base

Juntos pelo reino.

ENDEREÇO: Rua Silva Cardoso, 50, loja 
A, Bangu. Rio de Janeiro/RJ - 
CEP 21810-032
TELEFONE: (21) 98165-8666

E-MAIL: contato@base.org.br
SITE: www.base.org.br
REDES SOCIAIS:
Facebook: /missaoevangelicabase

NATUREZA / FILIAÇÃO: Interdenominacional.

DESCRIÇÃO:
A BASE é uma missão evangélica interdenominacional que oferece suporte para 
as organizações missionárias através da mobilização de voluntários. Conectamos 
a necessidade com a oportunidade dentro das igrejas. Atuamos em três áreas: 
Apoio, Cuidado Integral do Missionário (CIM) e Mobilização.

ÁREAS DE ATUAÇÃO:
Capacitação de líderes e igrejas locais; Mobilização missionária.

REGIÕES: Brasil.

TREINAMENTOS E CURSOS:
Treinamentos presenciais:
Cuidado Integral do Missionário a partir da igreja local (6, 12 ou 18 horas).
Mobilização Missionária (2, 4 ou 6 horas).
Ministério de Missões e Igreja Local (3 horas).
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NOME: Missão Horizontes

ENDEREÇO: Rua Taurus, 1211. 
Monte Verde/MG - Caixa postal 420, 
CEP 37653-000
TELEFONE: (35) 3438-1546 / 
3438-2510

E-MAIL: contato@mhorizontes.org.br
SITE: www.mhorizontes.org.br
REDES SOCIAIS:
Facebook: /missoeshorizontes

NATUREZA / FILIAÇÃO: Interdenominacional.

DESCRIÇÃO:
A HAL (Horizontes América Latina) se dedica a conscientizar a Igreja Latina para 
orar por obreiros, povos e recursos para os Povos não alcançados, por meio de 
cursos, palestras, livros, vídeos e outros. Recruta, treina, envia obreiros e busca 
projetos empreendedores.

ÁREAS DE ATUAÇÃO:
Povos não alcançados.

REGIÕES: África, América do Sul, Ásia e Europa.

TREINAMENTOS E CURSOS:
Os cursos e projetos são diversos e não são em pacotes, pois dependem da for-
mação do obreiro, tais como Revolution Teen para o treino teen em intercâmbio 
internacionais; Region; Tradução da Bíblia.
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NOME: Missão JUVEP

ENDEREÇO: Rua Mar do Caribe, s/n, 
Intermares. Cabedelo/PB - 
CEP 58310-000
TELEFONE: (83) 3248-2095/8773-2095

E-MAIL: juvep@juvep.com.br
SITE:  www.juvep.com.br; 
http://www.seminariojuvep.com/;
http://preparomissionario.com.br/
REDES SOCIAIS:
Facebook: /MissaoJuvep
Instagram: @missao.juvep
Twitter: @juvep
Youtube: /videosjuvep

NATUREZA / FILIAÇÃO: Interdenominacional.

DESCRIÇÃO:
Juvep é uma missão interdenominacional focada no plantio de igrejas no Sertão
Nordestino, no trabalho com povos minoritários da região, preparo de obreiros 
e no auxílio a igrejas locais para o envio de seus missionários para os campos
missionários, inclusive transculturais.

ÁREAS DE ATUAÇÃO:
Formação missiológica, treinamento missionário ou cursos de aperfeiçoamento;
Plantação de igrejas; Segmentos menos evangelizados do Brasil.

REGIÕES: Brasil.

TREINAMENTOS E CURSOS:
Seminário Teológico
João Pessoa, PB
1. Formação Teológica Básica - externo (1 ano)
2. Formação Teológica Ministerial – externo (3 anos)
3. Formação Teológica – externo (4 anos)
Centro de Preparo Missionário
Cabedelo, PB
1. Curso de Fundamento em Missiológia - externo (1 ano)
2. Curso de Preparo Missionário Transcultural – interno (1 ano)
3. Curso de Plantio de Igrejas Pioneiras - interno (6 meses)
Seminário Sertanejo da Missão Juvep em Itaporanga
Itaporanga, PB (sertão)
Seminário Sertanejo da Missão Juvep em Sousa
Sousa, PB (sertão)

Juvep e Você, juntos fazendo 
Missões.
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NOME: Missão Kairós

ENDEREÇO: Rua Ângelo de Lúcia, 228, 
Vila Almeida. Santo Amaro/SP – 
CEP 04756-125
TELEFONE: (11) 5641.2030

E-MAIL: secretaria@missaokai-
ros.com.br
SITE:  www.missaokairos.com.br
REDES SOCIAIS:
Facebook: /missaokairosbrasilp

NATUREZA / FILIAÇÃO: Interdenominacional.

DESCRIÇÃO:
A KAIRÓS - Associação para Treinamento Transcultural é uma missão evangélica
brasileira, interdenominacional, fundada em 1988 na cidade de São Paulo, por 
um grupo de pastores e missionários liderados pelo Pr. Waldemar de Carvalho, 
com o objetivo de levar o Evangelho aos povos pouco ou não alcançados.

ÁREAS DE ATUAÇÃO:
Formação missiológica, treinamento missionário ou cursos de aperfeiçoamento;
Plantação de igrejas; Povos não alcançados.

REGIÕES: África, Américas, Ásia, Oceania.

TREINAMENTOS E CURSOS:
1. Treinamento Transcultural - interno (2 anos e seis meses)
2. Curso de Evangelização e Missões na EAM: Escola Aberta de Missões - EAD
(6 módulos - 1 ano)

“Além de vós, onde Cristo ainda 
não foi anunciado[...]” Rm 15.20
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NOME: Missão Portas Abertas

ENDEREÇO: Caixa Postal 18.105. 
São Paulo/SP – CEP 04626-970
TELEFONE: (11) 2348-3330 ou 
2348-3331

E-MAIL: falecom@portasabertas.org.br
SITE: www.portasabertas.org.br
REDES SOCIAIS:
Facebook: /mportasabertas
Instagram: @portasabertasbrasil
Twitter: @mportasabertas
Youtube: /missaoportasabertas

NATUREZA / FILIAÇÃO: Interdenominacional.

DESCRIÇÃO:
Portas Abertas ou Open Doors é uma organização cristã internacional
que atua em mais de 60 países onde existe algum tipo de proibição, conde-
nação, execução ou ameaça à vida das pessoas ou à sua liberdade de crer e cul-
tuar Jesus Cristo.

ÁREAS DE ATUAÇÃO:
Igreja Perseguida, Igreja sofredora, Refugiados.

REGIÕES: Todos os continentes.

Servindo Cristãos Perseguidos.
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NOME: Missão Zero

ENDEREÇO: Rua Francisco Caron, 
630, Pilarzinho. Curitiba/PR - 
CEP 82120-200
TELEFONE: (41) 3302-5120

E-MAIL: missao@me.org.br
SITE: www.missaozero.org.br
REDES SOCIAIS:
Facebook: /missaozero

NATUREZA / FILIAÇÃO: Vinculada ao Movimento Encontrão (ME), que 
por sua vez atua na e a partir da IECLB (Igreja Evangelica de Confissão Luterana 
no Brasil).

DESCRIÇÃO:
A Missão Zero é uma agência missionária que surgiu no final da década de 80
comprometida com o anúncio do Evangelho e a vivência da missão de Deus,
trabalhando com o desenvolvimento de projetos de implantação e edificação de 
igrejas dentro e fora do Brasil.

ÁREAS DE ATUAÇÃO:
Capacitação de líderes e igrejas locais; Missões urbanas; Plantação de igrejas.

REGIÕES: Brasil e Europa.

TREINAMENTOS E CURSOS:
A Missão Zero possui parceria com a FATEV (Faculdade de Teologia Evangelica, 
em Curitiba), a qual por usa vez oferece cursos de Pós-graduação, Bacharelado 
em Teologia com ênfase em missão e extensões.

Obedecer ao chamado de Deus. 
Essa é nossa essência.
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NOME: MNTB - Missão Novas 
Tribos do Brasil

ENDEREÇO: Sede: Rua Itália, 
Quadra 57, Lotes 5 a 7, Vila Santa 
Izabel. Anápolis/GO - 
CEP 75083-310 
Correspondência: Caixa Postal 1953 
- Anápolis/Goiás - CEP 75043-970
TELEFONE: (62) 3318-1234/
Fax: (62) 3378-2000

E-MAIL: mntb@mntb.org.br
SITE: www.mntb.org.br
REDES SOCIAIS:
Facebook: /Missão-Novas-Tri-
bos-do-Brasil-181961755197993/

NATUREZA / FILIAÇÃO: Interdenominacional.

DESCRIÇÃO:
Uma associação missionária de fé, fundamental em sua doutrina e de caráter
interdenominacional, formada de crentes dedicados à evangelização dos povos
indígenas. Aos 15 de agosto de 1953 organizou-se em Goiânia/GO a Missão 
Novas Tribos do Brasil, como pessoa jurídica e com seus estatutos devidamente 
registrados.

ÁREAS DE ATUAÇÃO:
Formação missiológica, treinamento missionário ou cursos de aperfeiçoamento;
Povos não alcançados; Segmentos menos evangelizados do Brasil.

REGIÕES: Brasil, África e Ásia.

TREINAMENTOS E CURSOS:
1. Treinamento Bíblico - Instituto Bíblico Peniel – interno (3 anos)
2. Treinamento Missionário CTMS-Centro de Treinamento Missionário Shekinah
–interno (um ano e meio).

Ide, Pregai.
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NOME: MPC - Mocidade para 
Cristo do Brasil

Ao compasso dos tempos, 
mas ancorada na Rocha.

ENDEREÇO: R. Rodrigo Laje de Oliveira, 
229, Santa Amélia. 
Belo Horizonte/MG - CEP 31560-150
TELEFONE: (31) 3492-1001

E-MAIL: mpc@mpc.org.br
SITE: www.mpc.org.br
REDES SOCIAIS:
Facebook: /BrasilMPC
Instagram: @brasilmpc

NATUREZA / FILIAÇÃO: Interdenominacional.

DESCRIÇÃO:
A MPC, Mocidade Para Cristo, é um movimento cristão, interdenominacional, 
com foco na juventude e atuação em diferentes países. Motivados pela nossa fé 
em Jesus Cristo, compartilhamos as boas novas de Deus com jovens e adoles-
centes. A Mocidade Para Cristo é composta de dezenas de milhares de obreiros 
de tempo integral, obreiros de tempo parcial e voluntários, em mais de 130 
países, que trabalham em conjunto para dar, a todos os jovens, a oportunidade 
de ser um seguidor de Jesus Cristo.

ÁREAS DE ATUAÇÃO:
Capacitação de líderes e igrejas locais; Adolescentes, Jovens e Universitários;
Missões urbanas.

REGIÕES: Todas as regiões do Brasil e alguns outros países através do 
ministério Conexões, que tem liderança e organização próprios.

TREINAMENTOS E CURSOS:
1.Treinamento para Líderes de Jovens e Adolescentes - presencial (10 dias no 
mês de janeiro).
2. Treinamento para líderes MPC - EAD - para líderes e vice-líderes de cidade.
3. ELIM: Escola Liderança Missional - presencial (uma semana no mês de julho).
4. Extensão em Capelania Escolar - EAD (4 meses) parceria com UniEvangélica -
curso aberto.
3. Curso Básico de Missões nas igrejas locais de Belém/PA (10 meses) e 
Ministério de Mobilização com jovens voluntários na Base (1 ano).
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NOME: OM — Operação Mobilização

Queremos ver comunidades apaixonadas 
de seguidores de Jesus entre os povos 
menos alcançados.

ENDEREÇO: Avenida Dr. Mário Galvão, 
198, Jd. Bela Vista. São José dos
Campos/SP - CEP 12209-004
TELEFONE: (12) 3945-0040 / 
3945-0047 / 3931-6633/ 
Fax: (12) 3933-1144

E-MAIL: info.br@om.org
SITE: www.om.org.br
REDES SOCIAIS:
Facebook: /operacao.brasil

NATUREZA / FILIAÇÃO: Interdenominacional.

DESCRIÇÃO:
O papel da OM na Igreja é mobilizar pessoas para que compartilhem a respeito 
de Jesus e seu amor a cada geração em cada nação. A OM inicia e lidera ações 
para redimir vidas, reconstruir comunidades e restaurar a esperança em mais de 
110 países com foco nos povos menos alcançados.

ÁREAS DE ATUAÇÃO:
Igreja Perseguida, Igreja sofredora, Refugiados; Povos não alcançados.

REGIÕES: América Latina, América do Norte, Europa, África e Ásia.

TREINAMENTOS E CURSOS:
1. CMI - interno (5 meses), obrigatório para missionários que queiram ir para
qualquer campo transcultural com a OM.
2. CPMI - curso missiológico para igrejas (10 meses) - semi-presencial (uma vez
por mês)
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NOME: PAM - Proclamando Ao Mundo

Apresentando Cristo por todos os meios 
em todos os lugares desde 1892

ENDEREÇO: Caixa Postal 1143, 
CEP 13012-970, Campinas/SP.
TELEFONE: (19) 3227-2662 / 
(19) 99696-8249

E-MAIL: contato@pam.org.br 
bruno.costa@pam.org.br
SITE: www.pam.org.br
REDES SOCIAIS:
Facebook: /missaopambrasil
Twitter: @MissaoPAMBrasil

NATUREZA / FILIAÇÃO: Interdenominacional.

DESCRIÇÃO:
Somos uma agência missionária interdenominacional e internacional, compro-
metida e especializada na evangelização através de métodos audiovisuais.
Dentre os recursos audiovisuais que utilizamos, o de maior destaque é o Quadro 
Cênico, marca de nosso ministério. Atuamos nos mais diversos estabelecimentos 
públicos e privados do meio urbano, especialmente nas escolas públicas, ao ar 
livre, assim como nos lugares mais remotos, concedendo apoio a igrejas locais.
Nesses estabelecimentos e regiões, nossa atuação consiste em palestras de con-
scientização, nas quais abordamos os problemas sociais mais comuns na reali-
dade de cada grupo e apresentamos o Evangelho como única forma de super-
ação e ideal vivência comunitária. Realizamos viagens missionárias nacionais e 
internacionais de curto prazo. Concedemos treinamento dos métodos e estraté-
gias que empregamos.

ÁREAS DE ATUAÇÃO:
Capacitação de líderes e igrejas locais, Adolescentes, Jovens e Universitários;
Missões urbanas.

REGIÕES: Américas, Europa, Ásia, África e Oceania.

TREINAMENTOS E CURSOS:
1. Atuação em escolas (do Ensino Fundamental I ao Ensino Médio) através de
palestras com o Quadro Cênico (15hs de duração).
2. Atuação ao ar livre através de reflexões estratégicas com o Quadro Cênico e 
outros métodos (15hs de duração).
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NOME: Perspectivas Brasil

Para que todos os povos O adorem.

ENDEREÇO: Rua Dr. Danilo Gomes, 
525, casa 11, Boqueirão. 
Curitiba/PR - CEP 81670-250
TELEFONE: (41) 3779-7768/
WhatsApp: (11) 98258-5916

E-MAIL: secretaria@perspectivas-
brasil.com
SITE: www.perspectivasbrasil.com
REDES SOCIAIS:
Facebook: /PerspectivasBrasil

NATUREZA / FILIAÇÃO: Interdenominacional.

DESCRIÇÃO:
Perspectivas é um movimento internacional que une cristãos no propósito de 
pensar e potencializar o seu envolvimento na tarefa de glorificar a Deus entre 
todos os povos. São 12 tempos de reflexão sobre a Missio Dei, nas perspectivas 
Bíblica, Histórica, Cultural e Estratégica, ministrados por relevantes nomes da 
nossa Teologia e Missiologia. Organizado em 1974, pelo Dr. Ralph Winter, no 
U.S. Center for World Mission (EUA), o movimento Perspectivas já está presente 
em dezenas de nações. Chegou ao Brasil em 2008 e atualmente é ministrado em 
diversas regiões do País, oferecendo a milhares líderes, pastores, seminaristas e 
vocacionados uma perspectiva abrangente sobre a Missão de Deus. Para que 
todos os povos O adorem.

ÁREAS DE ATUAÇÃO:
Capacitação de líderes e igrejas locais; Formação missiológica, treinamento mis-
sionário ou cursos de aperfeiçoamento; Mobilização missionária.

REGIÕES: Brasil.

TREINAMENTOS E CURSOS:
Perspectivas no Movimento Cristão Mundial
Reunidos em turmas por todo o Brasil, os 12 encontros de Perspectivas aconte-
cem em formatos variados, conforme a coordenação local definir.
- Extensivo: Uma vez por semana durante três meses;
- Semi-extensivo: Duas vezes por semana durante um mês e meio;
- Intensivo: Dividido em dois ou três finais de semana ou em alguns dias seguidos 
(normalmente feriados).
Todos os formatos são presenciais.
Cada um dos encontros aborda um tema diferente, todos integrados entre si e 
que trazem uma reflexão sobre a Missio Dei nas perspectivas bíblica, histórica, 
cultural e estratégica. O conteúdo é ministrado por teólogos, missiólogos, pas-
tores e missionários, muitos deles referências nacionais e internacionais nos 
assuntos de suas lições.
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NOME: Pioneiros (Pioneers Brasil)

Glorificando a Deus, plantando igrejas 
entre os menos evangelizados.

ENDEREÇO: Rua Barão de Itama-
racá 413, sala 103, Espinheiro. 
Recife/PE - CEP 52020-070
TELEFONE: (81) 98866-8861

E-MAIL: pioneiros1.brasil@gmail.com 
/ 
contato@pioneirosbrasil.org.br
SITE: www.pioneirosbrasil.org.br
REDES SOCIAIS:
Facebook: /PioneirosBrasilOficiall

NATUREZA / FILIAÇÃO: Interdenominacional.

DESCRIÇÃO:
A Pioneiros é uma agência missionária internacional fundada no final da década 
de 70, que mobiliza pessoas e equipes para glorificar a Deus entre povos não 
alcançados, plantando igrejas em parceria com igrejas locais. Trabalhamos com 
um sistema de liderança de campo para assistir o missionário onde ele mais pre-
cisa: longe de casa, fora da sua zona de conforto. Nossa família é formada por 
evangélicos de diversas denominações e contextos. Trabalhamos com princípios 
doutrinários expressados na nossa declaração de fé. Em assuntos não abordados 
pela nossa declaração de fé, acomodamos diferentes perspectivas, desde que 
bíblicas, trabalhando e nos relacionando uns com os outros com espírito de amor 
e humildade.

ÁREAS DE ATUAÇÃO:
Plantação de igrejas; Povos não alcançados; Segmentos menos evangelizados 
do Brasil.

REGIÕES: Américas, Europa, Ásia, Europa e Oceania.

TREINAMENTOS E CURSOS:
Em fase de criação/formação de um curso de inglês presencial.
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NOME: PMI Brasil

Latinos ao mundo muçulmano.

ENDEREÇO: Rua Comendador 
Araújo, 343, Centro. Curitiba/PR
TELEFONE: (41) 3223-1720

E-MAIL: contato@pmibrasil.org.br
SITE: www.pmibrasil.org.br
REDES SOCIAIS:
Facebook: /povos.muculmanos

NATUREZA / FILIAÇÃO: Interdenominacional.

DESCRIÇÃO:
PM Internacional, da qual a PMI Brasil é parte e representante no Brasil, é uma
organização Latino-Americana com a Missão de cooperar com a igreja evangéli-
ca brasileira, mobilizando e direcionando recursos humanos e financeiros para, 
através da Missão Integral, estabelecer a Igreja de Jesus Cristo entre os Povos 
Muçulmanos.

ÁREAS DE ATUAÇÃO:
Plantação de igrejas; Povos não alcançados; Projetos socioambientais, desen-
volvimento comunitário e socorro emergencial.

REGIÕES: África, Ásia e Oriente médio e Oceania.

TREINAMENTOS E CURSOS:
Apenas para candidatos.



85

www.amtb.org.br

NOME: PRONASCE — Projeto Nasce

Um Projeto de Missão Integral entre 
os povos de língua portuguesa.

ENDEREÇO: Rua JV2, Quadra 
02, Lotes 27/29, Jardim Veredas. 
Pontalina/GO - CEP 75620-000
TELEFONE: (64) 3471-2492 ou 
(62) 98148 9693

E-MAIL: missaopronasce@gmail.com
SITE: http://pronasce.com.br/
REDES SOCIAIS:
Facebook: /Pronasce

NATUREZA / FILIAÇÃO: Interdenominacional.

DESCRIÇÃO:
Cooperar com os povos de língua portuguesa, fornecendo treinamento e for-
mação integral em cinco áreas específicas que formam o nome do projeto: Nu-
trição, Agricultura, Saúde, Crescimento Bíblico e Educação. Nossa estratégia 
principal é treinar, equipar e formar pessoas nas áreas de atuação do Projeto 
para que essas alcancem seu próprio povo ou grupo.

ÁREAS DE ATUAÇÃO:
Formação missiológica, treinamento missionário ou cursos de aperfeiçoamento;
Missões urbanas; Projetos socioambientais, desenvolvimento comunitário e 
socorro emergencial;

REGIÕES: Brasil, Moçambique, Índia (Goa).

TREINAMENTOS E CURSOS:
Seminário de Aprofundamento Missiológico (Brasil e Moçambique)
Curso de Formação Ministerial
Seminário da Mandioca (Moçambique)
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NOME: PV — Organização Palavra da 
Vida Sudeste

Alcançando a Juventude com o 
Evangelho de Cristo.

ENDEREÇO: Alameda Periqui-
tos, 98, Jardim Maracanã, 
Condomínio Retiro Recanto
Tranquilo. Atibaia/SP
TELEFONE: (11) 2119-1400/ 
(11) 2119-1489/ (11) 2119-1489

E-MAIL: atendimento@opv.org.br
estancia@opv.org.br
SITE: www.sbpv.org.br
REDES SOCIAIS:
REDES SOCIAIS:
Facebook: /palavradavidasudeste
Instagram: @pvsudeste
Youtube: https://www.you-
tube.com/channel/UChxQCox-
Gh9blaSXNjpduKQQ

NATUREZA / FILIAÇÃO: Interdenominacional.

DESCRIÇÃO:
A Organização Palavra da Vida é uma instituição evangélica, internacional e
interdenominacional que atua juntamente com a igreja local para o alcance da
juventude e o treinamento de lideranças.

ÁREAS DE ATUAÇÃO:
Capacitação de líderes e igrejas locais; Formação missiológica, treinamento mis-
sionário ou cursos de aperfeiçoamento; Adolescentes, Jovens e Universitários.

REGIÕES: Brasil.

TREINAMENTOS E CURSOS:
1. Formação Teológica - interno (4 anos).
2. Formação Ministerial - interno (3 anos).
3. Aconselhamento Bíblico - interno (1 ano).
4. CLD: Curso de Liderança e Discipulado - intenro (1 ano).
5. CFTM: Centro de Formação Teológica e Ministerial - presencial.
6. Formação de Conselheiros Bíblicos - presencial (1 ano).
7. Básico de Teologia Bíblicos - presencial (2 anos).
8. Estudos Bíblicos – presencial (2 anos).
9. Mestrado em Ministérios Cristãos (2 anos presenciais e 1 ano para o projeto
final).
10. Mestrado em Teologia e Exposição Bíblica (3 anos presenciais 1 ano para o
projeto final).
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NOME: PV Norte - Palavra da Vida Norte

Alcançando a Amazônia com o 
evangelho de Cristo..

ENDEREÇO: Avenida Joaquim 
Pereira de Queirós, 450, 
Begolândia. Benevides/PA
TELEFONE: (91) 3724-1382 / 
98144-0077

E-MAIL: pvnorte@pvnorte.com.br
SITE: www.pvnorte.com.br
REDES SOCIAIS:
Facebook: /pvnorte

NATUREZA / FILIAÇÃO: Interdenominacional.

DESCRIÇÃO:
PV Norte é um ministério que visa cooperar com a igreja para alcançar
a região amazônica com o Evangelho de Cristo. Desde 1989 temos trabalhado 
com um propósito através de três áreas de ministérios principais.  O ministério 
com jovens visa evangelizar e discipular jovens.  A segunda área é na preparação 
de líderes através do IMPV.   A terceira área é o ministério de implantação de 
igrejas junto à missão SEARA.

ÁREAS DE ATUAÇÃO:
Capacitação de líderes e igrejas locais; Formação missiológica, treinamento mis-
sionário ou cursos de aperfeiçoamento; Adolescentes, Jovens e Universitários.

REGIÕES: Brasil.

TREINAMENTOS E CURSOS:
1. Projeto Marcos - interno (1 ano).
2. Teologia e Missões transculturais - interno (3 anos).
3. Formação Teológica Avançada com Habilitação em Missões Transcultural e
Ministério Pastoral - interno (4 anos).
4. Mestrado em Ministérios e Mestrado em Teologia - interno (3 anos).
5. Capacitação Missionária - interno (11 meses).
6. Capacitação Ministerial - interno (3 a 4 anos).
7. CTL: Centro de Treinamento de Líderes - presencial (3 anos).
8. Mestrado em Teologia e Exposição Bíblica (3 anos presenciais 1 ano para o
projeto final).
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NOME: RTM — Rádio Trans Mundial

Para todo mundo ouvir.

ENDEREÇO: Rua Épiro 110. São 
Paulo/SP - Cx. Postal 18300, 
CEP 04635-030
TELEFONE: (11) 3017-6600 / 
(11) 97418-1456

E-MAIL: rtm@transmundial.com.br
SITE: www.transmundial.org.br
REDES SOCIAIS:
Facebook: /radiotransmundialoficial
Twitter: @transmundial
Instagram: @radiotransmundial/
Youtube: /RadioTransMundial

NATUREZA / FILIAÇÃO: Interdenominacional.

DESCRIÇÃO:
A Rádio Trans Mundial é uma missão de comunicação multimídia cujo objetivo é 
servir a igreja cristã no alcance, formação bíblica e cultura cristã para hoje.

ÁREAS DE ATUAÇÃO:
Comunicação, Publicações e literatura cristã.

REGIÕES: Brasil.

TREINAMENTOS E CURSOS:
Cursos bíblicos para presidiários por meio de cartas.
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NOME: SEMIPA — Semeadores missionários 
com paixão pelas almas

Auxiliando Aqueles que estão na 
Linha de Frente.

ENDEREÇO: Rua Deputado 
Menezes Cortes, 11, Águas 
Claras. São José do Vale do
Rio Preto/RJ
TELEFONE: (24) 98112-4690

E-MAIL: paixaopelasalmas@hotmail.com
SITE: www.semipa.org.br
REDES SOCIAIS:
Facebook: /missaosemipa

NATUREZA / FILIAÇÃO: Interdenominacional.

DESCRIÇÃO:
Semeadores Missionários com Paixão pelas Almas é uma organização cristã com 
o objetivo de alcançar os povos com a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo;
despertar a Igreja de Cristo para obedecer ao mandamento declarado em 
Mateus 28:19 e 20, seguindo o modelo de Atos 1:8; edificar os missionários que 
estão em atividade e aprofundar os cristãos no conhecimento da Palavra de 
Deus, preparando- os para a vinda do Senhor Jesus, crendo na Bíblia Sagrada.

ÁREAS DE ATUAÇÃO:
Capacitação de líderes e igrejas locais; Formação missiológica, treinamento mis-
sionário ou cursos de aperfeiçoamento;

REGIÕES: Brasil, América Central e do Sul, África, Ásia, Europa.

TREINAMENTOS E CURSOS:
Capacitação missionária - EaD/presencial (8 meses).
Teológico - EaD/presencial (20 meses).



90

www.amtb.org.br

NOME: SEPAL

Servindo aos Pastores e Líderes.

ENDEREÇO: Rua Jandiatuba, 
630, Sala 328, Vila Andrade. 
São Paulo/SP - CEP 05716-150
TELEFONE: (11) 5523-2544/
(11) 3745-4590/ (11) 2137-2544/ 
Fax:(11) 5523-2201

E-MAIL: contato@sepal.org.br
SITE: www.sepal.org.br
REDES SOCIAIS:
Facebook: /MissaoSepal

NATUREZA / FILIAÇÃO: Interdenominacional.

DESCRIÇÃO:
A Sepal está estabelecida no Brasil desde 1963 e associada à OCGA, One Chal-
lenge Global Alliance. Estamos empenhados em causar impacto em líderes e 
igrejas, capacitando, encorajando e desafiando-os a desenvolver ministérios 
saudáveis.

ÁREAS DE ATUAÇÃO:
Brasil, Chile, Espanha, EUA, Guatemala, Espanha, China, Líbano, Norte da África, 
Romênia, Índia, Roma e Portugal.

REGIÕES: Brasil, América Central e do Sul, África, Ásia, Europa.

TREINAMENTOS E CURSOS:
Gratuitos:
Liberdade Financeira
Por Que Jesus?
Bases do Cristianismo
Como Viver em Cristo - EAD
Pagos:
Vocacionados
Discipulados que Transformam
O Tempo a Agenda e o Foco
Líderes que Frutificam
50 Segredos para o Líder - EAD



91

www.amtb.org.br

NOME: SIM Brasil - Organização Missionária 
Internacional

Proclamar a Cristo, Discipular as Nações, 
Amar o Próximo

ENDEREÇO: Rua Lucila Balallai, 
149. Londrina/PR - 
CEP 86015520
TELEFONE: (43) 33046673

E-MAIL: diretoria@simbrasil.org.br
SITE: www.simbrasil.org.br
REDES SOCIAIS:
Facebook: /servininmission/

NATUREZA / FILIAÇÃO: Interdenominacional.

DESCRIÇÃO:
A SIM (Servin in Mission) é uma organização missionária internacional e
interdenominacional. Fundada por três jovens canadenses há mais de 125 anos 
atrás. Atualmente somos um grande exército de mais de 4 mil missionários pro-
venientes de mais de 70 países servindo a Deus por todo o mundo. Nosso foco 
principal é servir a Deus entre os povos não alcançados, falando àqueles que 
nunca tiveram a oportunidade de escutar as boas novas do evangelho. A SIM é 
uma missão com enfoque global, com vários ministérios que procuram atender 
as necessidades existentes em diferentes lugares em nível mundial.

ÁREAS DE ATUAÇÃO:
Missões urbanas; Projetos socioambientais, desenvolvimento comunitário e 
socorro emergencial.

REGIÕES: Todos os continentes.

TREINAMENTOS E CURSOS:
Curso Preparatório Vamos - EaD (06 Meses a 01 Ano)
Curso de Extenssão em Missões Transculturais – EaD (01 a 02 Anos)
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NOME: UNICESUMAR - Centro 
de ensino superior de Maringá

Universo do conhecimento.

ENDEREÇO: Av. Guedner 1610, Jd. 
Aclimação. Maringá/PR - CEP 8750-390
TELEFONE: (44) 3027-6360

E-MAIL: wsilva@wsilva.com.br
SITE: www.unicesumar.edu.br/
REDES SOCIAIS:
Facebook: /unicesumar
Instagram: @unicesumaroficial
Twitter: @unicesumar
YouTube: /unicesumaroficial

NATUREZA / FILIAÇÃO: Interdenominacional.

DESCRIÇÃO:
Promover a educação de qualidade nas diferentes áreas do conhecimento, for-
mando profissionais cidadãos que contribuam para o desenvolvimento de uma 
sociedade justa e solidária. Manter o relacionamento permanente com os egres-
sos, incentivando a educação continuada, proporcionando a internacionalização 
e o ingresso no mundo do trabalho. Respeito ao ser humano de forma integral; 
excelência intelectual e profissional; promoção do desenvolvimento emocional e 
espiritual; compromisso com conhecimento, aprendizagem e transformação da 
sociedade; ética, cidadania, integridade e transparência; ser reconhecida como 
uma instituição universitária de referência nacional pela qualidade de ensino na 
modalidade presencial e a distância (Ead), extensão e pesquisa.

ÁREAS DE ATUAÇÃO:
Formação missiológica, treinamento missionário ou cursos de aperfeiçoamento;
Adolescentes, Jovens e Universitários; Business as Mission (BaM) e Fazedores de 
tendas.

REGIÕES: Brasil e EUA.

TREINAMENTOS E CURSOS:
Cursos de graduação e pós-graduação, presenciais e à distância, nas diversas 
área de conhecimento.
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NOME: UniEvangélica - 
Associação Educativa Evangélica

Uma Universidade Missional.

ENDEREÇO: Avenida Universitária, 
Km. 3,5, Cidade Universitária. 
Anápolis/GO - CEP 75083-515
TELEFONE: (62) 992156981

E-MAIL: rocindes.correa@unievan-
gelica.edu.br
SITE: http://unievangelica.edu.br
REDES SOCIAIS:
Facebook: /aeeunievangelical

NATUREZA / FILIAÇÃO: Interdenominacional.

DESCRIÇÃO:
Missão: Promover com excelência o conhecimento, por meio do ensino nos 
diferentes níveis da pesquisa e da extensão, buscando a formação de cidadãos 
comprometidos com o desenvolvimento sustentável. Visão: Ser reconhecida 
como instituição cristã de educação e centro de excelência em ensino, pesquisa 
e extensão, utilizando conceitos inovadores de gestão. Valores: A competência, 
o profissionalismo e o trabalho participativo, norteando suas ações por princípios 
éticos, morais e cristãos.

ÁREAS DE ATUAÇÃO:
Adolescentes, Jovens e Universitários; Projetos socioambientais, desenvolvimen-
to comunitário e socorro emergencial; Business as Mission (BaM) e Fazedores de 
tendas.

REGIÕES: Brasil, África e Ásia.

TREINAMENTOS E CURSOS:
Cursos de graduação e pós-graduação nas diversas áreas de conhecimento.

NATUREZA / FILIAÇÃO: Interdenominacional.

DESCRIÇÃO:
O papel da OM na Igreja é mobilizar pessoas para que compartilhem a respeito 
de Jesus e seu amor a cada geração em cada nação. A OM inicia e lidera ações 
para redimir vidas, reconstruir comunidades e restaurar a esperança em mais de 
110 países com foco nos povos menos alcançados.

ÁREAS DE ATUAÇÃO:
Igreja Perseguida, Igreja sofredora, Refugiados; Povos não alcançados.

REGIÕES: América Latina, América do Norte, Europa, África e Ásia.

TREINAMENTOS E CURSOS:
1. CMI - interno (5 meses), obrigatório para missionários que queiram ir para
qualquer campo transcultural com a OM.
2. CPMI - curso missiológico para igrejas (10 meses) - semi-presencial (uma vez
por mês)
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NOME: VEMBRASIL

Em Cristo e por missões, ate os 
confins da Terra.

ENDEREÇO: Alameda Carlos Frederi-
co Gruninger, 1712, Jd. América.
Pirassununga/SP - CEP 13634-008
TELEFONE: (19) 3561-8836

E-MAIL: vembrasilpresidencia@g-
mail.com
SITE: www.vembrasil.org
REDES SOCIAIS:
Facebook: /VEMBras

NATUREZA / FILIAÇÃO: Interdenominacional.

DESCRIÇÃO:
Nosso alvo: Apoiar pastores e missionários nativos, dando condições para evan-
gelizarem o próprio povo, implantando novas igrejas locais, alcançando as popu-
lações menos evangelizadas do mundo. Nossa visão: Entendemos que a Igreja é 
a agência de Deus na terra com a finalidade máxima de adorar a Deus e fazer 
com que Cristo seja conhecido entre todos os povos. Assim, para atingirmos 
nosso alvo, formamos parcerias com Igrejas e Ministérios que têm o desejo de 
fazer parte da Grande Comissão. Nossa missão: Intermediar a adoção, por parte 
dessas Igrejas e Ministérios, de missionários nativos que já se encontram no 
campo ou em treinamento. Nosso slogan: Alcançando pessoas. Transformando 
vidas.

ÁREAS DE ATUAÇÃO:
Povos não alcançados.

REGIÕES: Ásia e Oriente Médio, América Central, América do Sul e Europa.

TREINAMENTOS E CURSOS:
1. CEMA - Curso de Especialização em Missiologia com Ênfase em Processo de
Adoção em Parceria - interno (30 dias).
2. SECAMP – presencial (3 dias).
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NOME: VM — Visão Mundial

Vida em abundância para todas 
as crianças

ENDEREÇO: Rua do Fogo, 22, Santo 
Antônio. Recife/PE - CEP 50010-340
TELEFONE: (81) 3081-5600

E-MAIL: Diretoria_nacional@wvi.org 
welinton_pereira@wvi.org 
clarice_ziller@wvi.org
SITE: visaomundial.org/
REDES SOCIAIS:
Facebook: /visaomundialbrasil/
Twitter: @visaomundialbr
Instagram: @visaomundialbr

NATUREZA / FILIAÇÃO: Interdenominacional.

DESCRIÇÃO:
Somos uma organização não governamental humanitária que trabalha pelos 
direitos do bem-estar de crianças, adolescentes e jovens no Brasil e em mais de 
90 países.

ÁREAS DE ATUAÇÃO:
Adolescentes, Jovens e Universitários; Missões urbanas; Projetos socioambien-
tais, desenvolvimento comunitário e socorro emergencial.

REGIÕES: Brasil e mais 95 países.

NATUREZA / FILIAÇÃO: Interdenominacional.

DESCRIÇÃO:
Perspectivas é um movimento internacional que une cristãos no propósito de 
pensar e potencializar o seu envolvimento na tarefa de glorificar a Deus entre 
todos os povos. São 12 tempos de reflexão sobre a Missio Dei, nas perspectivas 
Bíblica, Histórica, Cultural e Estratégica, ministrados por relevantes nomes da 
nossa Teologia e Missiologia. Organizado em 1974, pelo Dr. Ralph Winter, no 
U.S. Center for World Mission (EUA), o movimento Perspectivas já está presente 
em dezenas de nações. Chegou ao Brasil em 2008 e atualmente é ministrado em 
diversas regiões do País, oferecendo a milhares líderes, pastores, seminaristas e 
vocacionados uma perspectiva abrangente sobre a Missão de Deus. Para que 
todos os povos O adorem.

ÁREAS DE ATUAÇÃO:
Capacitação de líderes e igrejas locais; Formação missiológica, treinamento mis-
sionário ou cursos de aperfeiçoamento; Mobilização missionária.

REGIÕES: Brasil.

TREINAMENTOS E CURSOS:
Perspectivas no Movimento Cristão Mundial
Reunidos em turmas por todo o Brasil, os 12 encontros de Perspectivas aconte-
cem em formatos variados, conforme a coordenação local definir.
- Extensivo: Uma vez por semana durante três meses;
- Semi-extensivo: Duas vezes por semana durante um mês e meio;
- Intensivo: Dividido em dois ou três finais de semana ou em alguns dias seguidos 
(normalmente feriados).
Todos os formatos são presenciais.
Cada um dos encontros aborda um tema diferente, todos integrados entre si e 
que trazem uma reflexão sobre a Missio Dei nas perspectivas bíblica, histórica, 
cultural e estratégica. O conteúdo é ministrado por teólogos, missiólogos, pas-
tores e missionários, muitos deles referências nacionais e internacionais nos 
assuntos de suas lições.
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NOME: WEC Amazônia – Projeto Amanajé

Alcançando pessoas, plantando igrejas.

ENDEREÇO: Rua Brig. Eduardo 
Gomes, 161-B, Boa Esperança. 
São Gabriel da Cachoeira/AM - 
CEP 69750-000
TELEFONE: (97) 3471-1680 / 
(97) 98116-8910 TIM

E-MAIL: diretor@wecamazonia.org.br

NATUREZA / FILIAÇÃO: Interdenominacional.

DESCRIÇÃO:
Equipe da WEC Internacional entre indígenas da Amazônia, focada em plantio 
de igrejas e formação de liderança, envolvendo evangelização, discipulado, 
tradução bíblica e projetos sociais.

ÁREAS DE ATUAÇÃO:
Plantação de igrejas; Povos não alcançados; Segmentos menos evangelizados 
do Brasil.

REGIÕES: Brasil -Região Norte
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NOME: WEC Brasil – Missão AMEM

Se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, 
não há sacrifício grande demais, que eu 
não faça por amor a ele. — C. T. Studd

ENDEREÇO: Rua Carlos Monte Verde, 
35, Boa Vista. Belo Horizonte/MG - 
CEP 31060-350
TELEFONE: (31) 3489-1800

E-MAIL: info@amem.org.br
SITE: http://www.wecbrasil.com/
REDES SOCIAIS:
Facebook: /wecbrasil.missaoamem/
Instagram: @wecbrasil
Youtube: /WecBrasil

NATUREZA / FILIAÇÃO: Interdenominacional.

DESCRIÇÃO:
Nossa visão: A evangelização dos povos não alcançados em parceria com as igre-
jas brasileiras. Nossa missão: Trabalhar em parceria com as igrejas brasileiras no 
envio de missionários bem preparados, no cuidado deles e de suas famílias, para 
que possam exercer um ministério efetivo de longo prazo entre os povos não 
alcançados.

ÁREAS DE ATUAÇÃO:
Formação missiológica, treinamento missionário ou cursos de aperfeiçoamento;
Plantação de igrejas; Povos não alcançados.

REGIÕES: Américas, África, Ásia, Europa e Oceania.

TREINAMENTOS E CURSOS:
1. Curso teológico com foco em missiologia: Seminário MTC Latino Americano
(Montes Claros) - interno (2, 3 e 4 anos).
2. English for Missions (intensivo de inglês com professores estrangeiros –
imersão na Base).
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NOME: WH Brasil - World Horizons Brasil

Existimos em favor dos povos e lugares 
ainda sem oração, das igrejas ainda não 
plantadas e dos obreiros ainda não enviados.

ENDEREÇO: Rua Nuno Borges do 
Amaral, 09, Vila Campo Grande. 
São Paulo/SP - CEP 04455-020
TELEFONE: (19) 981170838

E-MAIL: rhbrasil@mail.vitalia.org / 
litoledo3@yahoo.com.br
SITE: www.whbrasil.org
REDES SOCIAIS:
Facebook: /whbrasil

NATUREZA / FILIAÇÃO: Interdenominacional.

DESCRIÇÃO:
Movimento missionário de intercessão, trabalho pioneiro e profético, iniciou-se 
nos anos 70 no País de Gales, através da visão do evangelista galês Rowland 
Evans, que começou a treinar jovens em esportes radicais para irem às regiões 
mais afastadas do mundo pregando o Evangelho. A World Horizons tornou-se 
um movimento multicultural com mais de 300 voluntários de diversas nacionali-
dades, em parceria com igrejas e denominações, trabalhando em mais de 30 
países. Firmamos um pacto solene com Deus, bem como uns com os outros, de 
orar, planejar e trabalhar juntos pela evangelização das regiões que menos ouvi-
ram falar do Evangelho. Disponibilizamos um treinamento baseado no desen-
volvimento pessoal, assessorando o projeto missionário e contextualizado com a 
realidade local. Damos o suporte necessário no campo por intermédio de nossas 
equipes internacionais.

ÁREAS DE ATUAÇÃO:
Formação missiológica, treinamento missionário ou cursos de aperfeiçoamento;
Povos não alcançados; Business as Mission (BaM) e Fazedores de tendas;

REGIÕES: África, Américas, Ásia, Europa, Oriente Médio e Oceania.

TREINAMENTOS E CURSOS:
Projeto Kalós - interno (1 ano e 8 meses);  treinamento para longo prazo no país 
de Gales (6 meses).
GAP Year no País de Gales (3 meses).
Treinamento nos Estados Unidos (8 meses).
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Podem filiar-se à AMTB as organizações cristãs, que:

> São: Agências missionárias denominacionais e interdenominacionais, igrejas 
locais e centros de treinamento missiológicos.

> Existirem legalmente por um prazo mínimo de dois anos, comprovado pelo 
registro em cartório.

> Forem apresentados por um membro da AMTB à Diretoria por escrito, a fim 
de garantir sua idoneidade como organização e seu envolvimento com o 
ministério transcultural, isto é: “A comunicação do Evangelho para povos de 
outras culturas e línguas”.

> Concordarem com a declaração de fé da AMTB.

OBS: Os novos membros serão admitidos, por maioria simples na Assembléia 
Geral. A votação será por escrutínio secreto.

Para filiar-se à AMTB
Envie-nos um email para contato@amtb.org.br com o assunto: Filiação AMTB

FILIE-SE


