Associação Missionária Independente
INFORMAÇÕES PRELIMINARES A POSSÍVEIS CANDIDATOS
PREZADO CANDIDATO
A AMI é uma missão de posição Batista Fundamentalista e há alguns requisitos
para ingressar. Para darmos os passos seguintes, precisamos saber se o irmão já
preenche os seguintes requisitos básicos:
1- Ser membro de uma Igreja Batista Fundamentalista (Bíblica, Independente,
Regular ou outra de doutrina e posição idêntica).
2- Ter a formação teológica em curso reconhecido por sua igreja local.
3- Ser apresentado por escrito através de carta da igreja enviadora assinada pelo
pastor.
4- Ser casado e ordenado ao ministério pastoral em caso de implantação de igreja.
5- Ter um projeto de implantação de uma Igreja Batista Fundamentalista. Com
cronograma. O modelo para montagem do projeto faz parte deste documento.
6- Estar disposto a levantar seu sustento pessoal através de ofertas das igrejas.
Para tanto há um período de tempo indeterminado, mas acordado entre a missão e
o missionário.
7- Apresentar todos os documentos pessoais, de formação teológica, casamento, e
ordenação pastoral quando necessário.
8- Apresentar testemunho escrito de conversão e chamado ministerial.
9- Apresentar testemunho escrito da esposa sobre sua conversão.
OS OBJETIVOS DA AMI
1. A pregação do evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo e o
engrandecimento do Reino de Deus;
2. Implantação e edificação de igrejas batistas fundamentalistas;
3. Promover a cooperação mútua entre as igrejas na ampliação da visão
missionária;

4. Receber ofertas destinadas aos seus missionários ou para outras
organizações do mesmo gênero, registrando-as em livro próprio e
encaminhando-as ao seu destinatário, conforme indicação do ofertante;
5. Intermediar donativos para ministérios de caráter social;
6. Promover o despertamento missionário;
7. Estabelecer contatos nacionais e internacionais com igrejas e missões
interessadas em desenvolver intercâmbios espiritual, educacional,
informativo, administrativo e financeiro;
8. Promover eventos e intercâmbios missionários;
9. Incentivar a criação de estabelecimentos educacionais teológicos;
10. Incentivar as instituições de ensino teológico, no sentido de que dêem
ênfase missionária em seus currículos;
11. Incentivar o preparo acadêmico e o treinamento missionário daqueles que
almejam trabalhos missionários, inclusive o treinamento transcultural;
12. Desafiar os formandos de nossas escolas bíblicas para o envolvimento em
projetos missionários;
13. Fomentar a obra missionária através de publicações diversas;
14. Implantar outros projetos missionários.
DO INTER-RELACIONAMENTO: AMI – MISSIONÁRIO – IGREJA
O Missionário estará diretamente submisso à sua Igreja local, em todas as áreas
da vida vocacional, material, moral, psicológica e espiritual.
Toda e qualquer informação da vida do missionário, bem como os casos de
infidelidade doutrinária ou moral, serão tratados confidencialmente entre a
liderança da sua Igreja e a Diretoria da AMI.
O campo de trabalho será definido pelo consenso entre o Missionário e sua Igreja.
O MISSIONÁRIO
Todo Missionário, para ser aceito pela AMI, deverá preencher os seguintes
requisitos:
1. Ter concluído um Curso Bíblico de no mínimo três anos.
2. Ser indicado por carta de apresentação, assinada pelo pastor da Igreja da
qual é membro;
3. Ter sido ordenado ao ministério em caso de implantação de igrejas.
Fornecer cópia da Ata, carta de comprovação da igreja ou documento
equivalente que conste a sua Ordenação Ministerial.
4. Fornecer documento escrito com a decisão da igreja em apresentá-lo e
apoiá-lo no campo missionário.
5. Ser avaliado, através de entrevista, quanto as suas condições espirituais,
morais, intelectuais e físicas, com vistas ao tipo de trabalho que o espera;

FINANÇAS
Cada Missionário será autorizado a levantar o seu sustento, orientado pela AMI e
pela sua Igreja enviadora. O Diretor de Missões apresentará por carta o novo
missionário a todas as igrejas que já apóiam projetos missionários através da AMI.
O missionário deverá observar alguns critérios ao levantar o sustento:
1. Visitar e apresentar seu projeto nas igrejas batistas fundamentalistas, por
carta e através de visitas agendadas mantendo a dignidade e a ética.
2. Não incentivar sustento proveniente de membros individuais de igrejas.
3. Dispor-se a viver pela fé, na dependência de Deus para o seu sustento e
não em pessoas, igrejas ou organizações.
4. Manter uma atitude positiva quanto ao envolvimento pessoal na obra
missionária, na apresentação e propaganda do seu projeto.
5. Zelar pela imagem da AMI tanto quanto pela sua igreja enviadora.
O próprio missionário definirá em seu projeto o alvo financeiro mensal a ser
atingido, levando-se em conta as necessidades familiares, o desenvolvimento da
obra e as condições da região na qual irá trabalhar.
As despesas operacionais da AMI são supridas por ofertas voluntárias de igrejas e
pelos missionários que autorizam um desconto de 5% de suas ofertas recebidas
através da AMI para despesas operacionais.
Os bens patrimoniais adquiridos ou havidos para o projeto missionário deverão ser
registrados em nome da igreja que o enviou (Igreja mãe) ou de outra organização
indicada por esta igreja até que a igreja que está sendo fundada tenha seu próprio
CNPJ. Em hipótese alguma o missionário poderá colocar em seu próprio nome
bens que pertença à igreja.
O INSS do missionário e da esposa poderá ser deduzido de seu sustento e
recolhido pela administração da AMI caso o missionário assim autorize. Mas ele
poderá fazê-lo por si mesmo, caso lhe seja conveniente. Recolher INSS é
exigência da AMI.
MODELO DE COMO SE DEVE APRESENTAR O PROJETO MISSIONÁRIO
PARA AMI
(Modelo de roteiro para montagem do Projeto)
01- CAPA: NOME DO PROJETO:
A sugestão é que o Projeto tenha o nome da cidade ou do Bairro onde a igreja
será implantada.
02- APRESENTAÇÃO PESSOAL E FAMILIAR:

Dados pessoais, nome, idades do candidato e de todos os membros da família,
local onde nascimento, profissão, etc... Anexar ao projeto: xerox dos documentos:
RG (do casal), CPF (do casal), Certidão de Casamento, Diploma do Curso de
Teologia, Certificado de Ordenação ou a Ata da Igreja em que foi ordenado.
03- IGREJA ENVIADORA:
Nome da Igreja, do pastor, endereços da igreja e do pastor (Postal, e-mail, site ou
blog da igreja, telefones). Carta de recomendação do missionário para a AMI
assinada pelo Pastor.
03- TESTEMUNHO DE SALVAÇÃO E CHAMADO:
Do candidato e da esposa separado. Mencionar época ou data da conversão, do
batismo, onde foi convertido e batizado cada um dos dois. Incluir testemunho de
conversão da esposa e atestar seu apoio ao marido.
04- FORMAÇÃO EDUCACIONAL E TEOLÓGICA:
Mencionar cursos de formação educacional, profissionalizantes e teológicos. No
caso da formação teológica, mencionar o período de estudos, nome e local da
escola com a informação o mais completa possível. Anexar xérox do diploma da
formação teológica.
05- MINISTÉRIOS:
Fazer um breve histórico de sua vida ministerial. Locais, circunstâncias, atividades,
igrejas ou missão. Incluir os trabalhos em sua igreja local, tais como, professor,
coral, música, etc. IMPORTANTE: Incluir uma cópia do certificado de ordenação
ou ata da igreja em que foi ordenado.
06- O LOCAL DO PROJETO:
Características do lugar: População, condições sociais, culturais, religiosas.
Localização em relação à capital do Estado, região, etc.
07- DESCRIÇAÕ DO PROJETO:
Todo projeto através da AMI deve resultar na implantação de igrejas. Portanto, a
descrição do Projeto deve incluir como o missionário trabalhará para chegar ao
ponto de organizar igrejas.
08- CRONOGRAMA
Para desenvolver um projeto é necessário que haja um cronograma. O candidato
deverá incluir nesta parte, as diversas fases em que ele pretende desenvolver para
alcançar seu objetivo. Deve haver uma seqüência lógica a ser seguida e o tempo
estimado para cada fase. A primeira fase, logo depois de ter o projeto aprovado
pela AMI será a de levantar o sustento. O tempo desta fase pode variar entre dois
a quatro anos, dependendo dos contatos do candidato e de sua habilidade em
apresentar-se nas igrejas.
Para ter permissão de mudar-se para o campo onde a igreja será implantada, o
missionário deverá ter alcançado o sustento mínimo exigido. Cada projeto tem
seus valores pré-determinados.

Dentro do cronograma, o missionário deverá descrever cada fase do seu trabalho.
Exemplo: Primeiros contatos, local de cultos, atividades evangelísticas, etc.
Esta parte do PROJETO, o candidato poderá dividir da forma que achar melhor
dentro de sua visão de implantação de uma nova igreja. Cada fase deverá constar
detalhes de como se pretende alcançar os alvos estabelecidos.
IMPORTANTE: O missionário deve lembrar-se que um projeto missionário precisa
ter: Começo, desenvolvimento e fim. O missionário deverá partir para novo projeto
assim que der por terminado seu trabalho. Para sair deverá deixar um pastor no
lugar com apoio da igreja implantada.
09- MÉTODOS A SEREM USADOS NO TRABALHO.
O missionário pode trabalhar em parceria com outros missionários, tanto da AMI
quanto de outras missões, brasileiros ou não. Pode buscar apoio de igrejas mais
próximas ou mesmo distantes que queiram investir no trabalho. Todo procedimento
que envolva outras igrejas deverá ter aprovação da igreja enviadora e aval da AMI.
É importante que o missionário sempre tenha relatórios prontos sobre todos os
trabalhos que desenvolver para que ao ser solicitado prestação de relatório pela
missão ou pelas igrejas mantenedoras ele tenha condição de bem informar.
Métodos e materiais que forem utilizados devem ser catalogados e arquivados,
pois poderão posteriormente ajudar a outros.
10- ORÇAMENTO DO PROJETO:
Nesta parte do Projeto, o candidato deverá colocar sua necessidade de sustento
financeiro. O valor estabelecido deverá ter o mínimo e o máximo. Com o mínimo
garantido, o missionário já terá autorização para mudar-se para o campo, mas
haverá restrições sobre o tipo de trabalho que poderá ser desenvolvido, pois ele
ainda terá que continuar viajando para completar o sustento.
As igrejas mantenedoras não devem ser envolvidas no sustento do trabalho, tais
como, aluguel de salão, compra de imóveis, etc... tais colaborações sempre serão
bem-vindas, mas o missionário não pode incluir em seu sustento tais custos. O
ideal é que todos os gastos com aluguéis, terrenos, construções, etc, seja de
iniciativa do próprio povo alcançado.
OBSERVAÇÃO FINAL:
O candidato deverá incluir na apresentação do projeto escrito, foto da família, fotos
da cidade, local do projeto. Outras fotos serão bem vindas.
Contatos com o Diretor de Missões:
Pr. Carlos Alberto Moraes
Caixa Postal 125
14300-000 Batatais SP
Telefones: (16) 3761-0749 (Fixo Res.) e (16) 99192-1440 (Claro) e (16) 981214101 (Tim)
E-mail: jornaldeapoio@yahoo.com.br

