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A faixa etária que compreende 
adolescência e juventude é mar-
cada por transformações e opor-
tunidades. É neste período que 
acontecem as grandes decisões 
que afetarão toda a vida do indiví-
duo. De acordo com dados do IBGE 
de 2012, estima-se que no Brasil a 
população entre 15 a 29 anos é de 
48 milhões de jovens. É um grande 
campo de semeadura e, alcançar as 
pessoas nesta fase da vida, é estra-
tégico para o crescimento do Reino 
de Deus. O nosso desafio é envol-
vê-los na visão missionária e des-
pertá-los para usarem todo o seu 
potencial para o Reino, alcançando 
sua própria geração.

ENVOLVENDO O ADOLESCENTE E 
O JOVEM NA VISÃO MISSIONÁRIA
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ENTRE EM CAMPO, BRASIL

Programa que foi idealizado para ser aplicado nas reuniões de grupos de jovens. 
Trata-se de uma ferramenta que visa tornar os cultos e encontros de jovens mais atra-
tivos e dinâmicos, desafiando os jovens da igreja a se tornarem “verdadeiros jogado-
res” de Cristo, para “entrarem em campo” e mostrarem ao mundo o Caminho, a Verda-
de e a Vida.

O programa “Entre em Campo Brasil” é composto de oito encontros. Numa partida 
de futebol há alguns protocolos que devem ser seguidos, como por exemplo: dar o api-
to inicial e final na partida, tempo do jogo, intervalo, etc. Os encontros terão o mesmo 
formato, ou seja, é como se também cada jovem fosse “entrar em campo” para uma 
partida.
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IDE TEEN

Curso de missões cujo propósito é des-
pertar o adolescente a engajar-se em mis-
sões e levá-lo a compreender que a tarefa 
de missões cabe a ele também. O diferen-
cial deste programa é que todos os módulos 
apresentam um esporte radical tais como: 
paraquedismo, surf, skate entre outros, que 
fazem link com a temática ensinada. Assim, o 
aluno aprenderá sobre missões de maneira atra-
tiva e empolgante.

O curso poderá ser realizado durante as reuniões do GMA. É composto por 11 mó-
dulos e cada módulo é dividido em duas aulas. A duração total do curso é de 5 a 6 
meses. Ao término, cada aluno ganhará um certificado de participação que será en-
viado pela Secretaria Geral de Missões.

Durante a realização do curso Ide Missões Teen é possível realizar atividades ex-
tras sugeridas no guia do líder, tais como: Cine Pipoca; (há uma lista de filmes para 
ser usado durante as aulas), Imersão Teen; (atividade para fazer evangelismo com 
os adolescentes) e Culto da Igreja Perseguida (atividade para simular como a igreja 
de Cristo se reúne num país onde há perseguição).
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IDE MISSÕES

Trata-se de um curso que visa proporcionar um conheci-
mento básico acerca de missões. A proposta é desafiar os 
membros das igrejas, para uma tríplice tarefa: ir- orar – con-
tribuir, obedecendo assim, o mandamento de nosso Senhor 
Jesus Cristo.

O curso conta com 13 módulos. Cada módulo deverá ser 
ministrado em 5 (cinco) horas.

A proposta é que o curso seja realizado duas vezes por 
semana.

A duração de todo o curso é de aproximadamente quatro 
meses, podendo ir além, pois o professor ou líder do curso 
pode também realizar atividades extras curriculares, com os 
alunos.

No final do curso haverá uma formatura e cada partici-
pante ganhará um certificado de conclusão.
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INTERCESSÃO MISSIONÁRIA

O Projeto AMAI – Amando o Mun-
do Através da Intercessão – é um 
movimento de oração cujo objetivo 

principal é promover a intercessão missionária na Igreja Quadrangular, desenvolvendo 
programas e eventos específicos para levar a igreja a orar por missões, fornecendo ma-
teriais e treinamentos na área de intercessão missionária.

O Projeto AMAI trabalha com cinco alvos de oração, que são desenvolvidos em suas 
reuniões:

1. Nações da terra
2. Povos não alcançados
3. Missionários
4. Igreja sofredora (ou perseguida)
5. Igreja Quadrangular, Secretarias de Missões (SGM e SEM’s)

COMO INSTALAR O APLICATIVO

A instalação do aplicativo é muito simples. 
Basicamente é acessar o link e seguir os pas-
sos que o próprio telefone vai oferecer. Abaixo 
está o passo a passo:

Acesse este link/URL no navegador do seu 
celular: http://app.vc/projetoamai

Ou, se seu telefone possui leitor de QR code, 
instale o aplicativo pelo código abaixo:



A REDE

Programa que oferece ao estudante adolescente - 13 a 17 anos - a oportunidade de 
compartilhar sobre Jesus na escola onde estuda. É um programa que foi elaborado para 
ser aplicado nos colégios e conta com roteiros prontos para serem desenvolvidos sema-
nalmente, durante o intervalo ou momentos livres na escola.

Este programa, hoje, é também usado em células de Adolescentes e Jovens, em todo o Brasil.

ESTRUTURA DO PROGRAMA

A estrutura do programa é semelhante a uma rede social, como o Facebook.
Quando o usuário desta rede posta uma imagem, espera-se que os amigos curtam, co-

mentem, compartilhem, adicionem novos amigos, etc. Todos os roteiros do programa “A 
Rede”, apresentam uma estrutura semelhante. Assim, o ponto de partida de cada encontro 
se dará com a apresentação de uma imagem que será discutida pelos participantes do grupo.

Conheça a Estrutura dos roteiros

· Introdução;
· Postando uma imagem;
· Comentando o post;
· Consultando a página oficial;
· Hora de fechar;
· Elimine o vírus;
· Ative o bate-papo;
· Adicione um amigo;

Diferente, criativo, envolvente e contextualizado. O pro-
grama tem como base a evangelização desta jovem geração.
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O “X” DA QUESTÃO

Programa voltado para o público universitário, que tem como objetivo levar Je-
sus Cristo para a geração jovem que está presente nas universidades. Este programa 
apresenta orientações e roteiros para realização de encontros semanais/células nas 
universidades.

CARACTERÍSTICAS DO PROGRAMA

a) A linguagem;
b) O formato;
c) A facilidade de acesso (aplicativo);
d) A facilidade de conduzir a discussão 
     roteiros já prontos);
e) Atrativo (baseado em histórias);
f) Promove a interação;
g) É evangelístico.

“O X DA QUESTÃO” ON LINE E APLICATIVO

O programa dispõe de um aplicativo que pode ser baixado gratuitamente através 
do link abaixo ou pelo QR Code. Com o aplicativo instalado em seu smartphone, você 
terá acesso a todos os roteiros, bem como vídeos, fotos, redes sociais, loja online e 
demais informações sobre o programa.

Acesse e saiba mais: www.sgmbrasil.com.br
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MAIS QUE MEDALHAS

É voltado para os jovens e adolescentes e tem como objetivo anunciar o 
Evangelho, através da prática de esportes nas escolas da comunidade.

Quando acontecerá?

O projeto pode ser realizado aos sábados em parceria com uma escola da 
região próxima a igreja ou em uma comunidade carente da cidade.

Como funciona?

O projeto conta com 28 encontros. Cada 
encontro tem a duração de 3 horas, sendo 
uma de parte teórica com devocional e dinâ-
micas de grupo e duas horas de prática es-
portiva. O projeto conta ainda com o progra-
ma de um campeonato para os participantes 
com Jogos coletivos e individuais.
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CTMQ’s

Os Centros de Treinamento Missionário 
Quadrangular (CTMQ’s) tem como foco a for-
mação de missionários, pastores e líderes. 
Para isso, os CTMQ’s oferecem um treinamen-
to intensivo que visa equipar o aluno com fer-
ramentas bíblicas, missiológicas e pastorais.

ATIVIDADES

O foco do CTMQ é preparar o aluno, mas 
além de estudar, o que o aluno irá realizar no 
seu tempo de preparação? Conheça algumas 
das atividades que fazem parte do preparo:

• Treinamentos em igrejas;
• Impactos evangelísticos;
• Apresentações teatrais;
• Viagens missionárias;
• Atividades sociais e de cidadania;
• Organização de eventos missionários;

CURSOS DISPONÍVEIS

ETEQ – Duração de 4 meses
LIVRE EM TEOLOGIA – Duração de 9 meses
MUT (Missões Urbanas e Transculturais)
 – Duração de 9 meses
MISSION ARTS – 5 dias

UNIDADES DO CTMQ NO BRASIL

· Curitiba – PR
· Belém – PA



GUIA DE ESTUDO MISSIONÁRIO: CHAMADO

Contém relatos das experiências pessoais de 42 dos mis-
sionários enviados pela Secretaria Geral de Missões. Em cada 
capítulo há questões para reflexão, motivos de oração e uma 
breve aplicação bíblica na qual você aprenderá muitas lições-
sobre o chamado para fazer missões

É um material, que conta um pouco da história de missio-
nários quadrangulares brasileiros. Você poderá usar este ma-
terial a nível pessoal, estudando um capítulo a cada semana, 
ou como apoio para desenvolver o trabalho missionário local.

Por meio da leitura deste guia perceberá que Deus chama 
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SAIBA MAIS

• Durante o período das férias de janeiro e julho as SEM’s (Secretarias Estaduais de 
Missões) realizam impactos missionários em diversos Estados do Brasil. Informe-se 
com a SEM de seu Estado e envolva-se nas atividades missionárias.

• Conheça, no site da SGM, os trabalhos das Bases Missionárias. Há muitos projetos 
e eventos que os jovens quadrangulares podem se envolver.

pessoas simples, 
como eu e você, para cum-

prir Seus propósitos, porque toda 
a honra e glória desta obra não é 
de homens mas, do próprio Deus 
que CHAMA e também capacita os 
que o obedecem
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