Atividades Missionárias 2019
Gincana Missionária “Os Promotores” – Faça uma gincana com o tema “Os Promotores”,
envolvendo todos na promoção missionária. Divida o grupo em equipes e solicite que cada
uma escolha um nome e crie um grupo no WhatsApp. Cada equipe receberá um alvo que terá
de ser alcançado por meio de trabalhos em grupo (bazar, venda de doces, artesanatos, lavajatos de carro etc.). Distribua desafios semanais como: visitar ou pesquisar sobre um projeto
missionário, participar de todas as atividades missionárias da igreja, fazer um cronograma de
oração entre a equipe, postar notícias missionárias, montar um portfólio de todas as ações
para ser apresentado no encerramento da campanha. Lance também desafios pessoais como
separar um tempo diário para orar por missões, desenvolver um novo RDI, fazer um alvo
pessoal de fé, deixar de comprar algo e doar para missões, ler livros e etc. A equipe que
primeiro alcançar o alvo será a campeã; entretanto, todos poderão ajudar a equipe que ficar
para trás. O importante será mostrar que a obra missionária é abençoada, sobretudo, quando
se tem disposição e amor.
Caça-Tesouro Missionário - Divida o grupo em equipes. Monte um caça tesouro normal, cujas
pistas serão de assuntos sobre missionários, projetos da Junta de Missões Nacionais e
versículos sobre missões. Nessas pistas, acrescente desafios que deverão ser cumpridos para
poder continuar, como, por exemplo, vender todos os doces (prepare trufas, cupcakes,
brigadeiros, pipoca doce etc. e estipule um valor para arrecadarem). O grupo poderá se dividir
e vender nas redondezas do templo. Não será considerado que apenas uma pessoa do grupo
compre tudo. O ideal é que os doces sejam vendidos a pessoas, separadamente, a menos que
alguém de fora do grupo queira comprar tudo. Nesse caso, poderão pular de alegria! A equipe
que tiver cumprido todos os desafios e for a primeira a achar o tesouro será a campeã. Todo
valor arrecadado com as vendas será para Missões. Essa atividade também poderá ser usada
durante a Gincana.
Pezinho Missionário - Quanto você calça? Desafie cada membro a ofertar o valor referente ao
tamanho do seu pé. Por exemplo: se eu calço 36, vou ofertar R$ 3,60, ou R$ 36,00 ou, ainda,
R$ 0,36.
Caminhada Cristolândia – Sabe aquele amigo que você está discipulando? Que tal convidá-lo
para uma caminhada missionária? Aproveite um feriado ou um sábado e promova um evento
saudável para toda família. Além de beneficiar sua saúde, ampliará o vínculo com seu RDI,
ajudará na sua integração com a igreja e abençoará o lindo Projeto Cristolândia. Promova a
caminhada com cunho social a fim arrecadar fundos para o projeto. A Cristolândia está cada
dia mais conhecida e muitos têm prazer em ajudar. Estipule um valor de inscrição que será
revertido para o Projeto. O mesmo pode ser feito com bicicletas (pedalada) ou, nas cidades
rurais, com cavalos (cavalgada).
Jantar temático - Promova um jantar com um tema específico de algum projeto da Junta de
Missões Nacionais, como o Sertão, Amazônia, Sul, Indígenas ou qualquer outro. O desafio é
que todos estejam caracterizados. Venda os ingressos antecipadamente e enfeite todo o lugar
com o tema escolhido. Selecione os jurados; a pessoa que estiver mais bem caracterizada

ganhará um prêmio. Procure conseguir doações de todos os ingredientes, a fim de que o lucro
seja total como oferta para Missões.
Amarelinha Missionária – Brinque de amarelinha com as crianças usando a sequência
geométrica: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 e 1.024. Explique que é dessa forma que nós
precisamos vivenciar a multiplicação de discípulos; podemos chegar a mais de mil pessoas
salvas, se todos multiplicarem, mesmo que comece por um.
Percurso Missionário – Monte um percurso para as crianças conhecerem os projetos
missionários. Comece pelo sertão, mostrando a dura realidade das crianças sertanejas com a
falta de água. Peça que as crianças brinquem na areia seca e lhes ofereça apenas um
pouquinho de água para lavarem as mãos. Crie um local que represente uma casa onde há
apenas surdos. Desafie as crianças a se comunicarem contando uma história bíblica ou
ensinando uma brincadeira, por exemplo. Ao final, vá para Amazônia e mostre a realidade das
crianças que, desde pequenas, precisam pescar para comer. Faça um pesqueiro de tampinhas.
Encha uma bacia de água e coloque tampinhas de garrafa. O desafio será pescar as tampinhas
com dois palitos de churrasco. No final ore pelos projetos e pelas crianças do Brasil.
Peça teatral “Qual sua razão de viver?” – Acesse o nosso site e confira a peça escrita pela
Coordenadora da Mobilização Voluntária Silvana Martines.
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