
É TEMPO DE PREGAR O 

EVANGELHO

Faça parte!

Procure seu diretor local e regional, fique 
atento as diretrizes da SEM do seu Estado, e 
acompanhe todos os posts e materiais da SGM 
- Secretaria Geral de Missões, para ficar por 
dentro de tudo!

Alguns Projetos da Secretaria Geral de Missões que 
podem ser usados para o mês de Evangelização 
Global:

INTERCESSÃO
Com certeza você já deve ter ouvido falar do Projeto AMAI, na 
apostila que disponibilizamos em nosso site específicamente 
para esse mês, tem algumas dicas e ideias para serem 
utilizadas na igreja local, assim como jejum, grupos de oração, 
momentos de intercessão pela nação, e muito mais! Claro que 
você pode usar sua criatividade para organizar mais atividades!

MISSÕES COM CRIANÇAS
Temos disponínel no material de apoio desse mês, uma TEC 
(Tarde Evangelística com Crianças) imperdível e totalmente 
gratuita. O Brasil todos vai estar trabalhando o mesmo tema 
com as crianças e alcançando nossos pequenos através 
de atividades, músicas e uma linda história bíblica, então 
contamos com você para essa tarefa!

AÇÃO SOCIAL EM MISSÕES
O ônibus missionário do Projeto Lucas com consultórios de 
dentista e clínico, sempre está disponível para apoiar as 
igrejas locais. Nesse momento tão difícil na pandemia os 
atendimentos estão suspensos, porem tem muitas ferramentas 
que podem ser usadas além do ônibus para ajudar a população 
com ações sociais. Na apostila você encontrará formas 
diferentes e dinâmicas para fazer essa tarefa!

PRIMEIRA SEMANA - 1 A 8 DE MAIO DE 2021

Oração pelas pessoas e com as pessoas.

SEGUNDA  SEMANA - 9 A 15 DE MAIO DE 2021

Cuidar - Demonstrar o amor de Deus na prática.

TERCEIRA SEMANA - 16 A 22 DE MAIO DE 2021

Compartilhe seu testemunho pessoal.

QUARTA SEMANA - 23 A 29 DE MAIO DE 2021

Proclamar - atividades conjuntas, atividades públicas.

QUINTA SEMANA - 30 DE MAIO A 5 DE JUNHO DE 2021

Discipular - Começar a discipular novos crentes.

Todas as informações e ferramentas estão disponíveis na 
apostila em PDF para fazer download gratuito no site da SGM. 
Não fique de fora desse mover interdenominacional!

www.sgmbrasil.com.br
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