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APRESENTAÇÃO

Mil novecentos e setenta! Ano de grandes realizações. A ciência pro-
gride em todos os setores. O homem a cada dia faz planos mais arroja-
dos. Êle já atingiu a lua. Agora avança em tôdas as direções.

Mil novecentos e setenta! Ano de ouro para os Embaixadores do Rei,
pois êstes também terão oportunidades para grandes realizações. Nosso
alvo principal: Missões em profusão!

Estamos apresentando um nôvo projeto para o incentivo e a dina-
mização do Trabalho nos Postos e de Serviço Real, molas mestras de
nossa Organização.

(Êste é o ano do 1.0 Certame Nacional de Missões.
Mas, o que é o 1.0 CENAMI? É uma atividade que unirá as Embai-

xadas do Brasil num movimento de incomparável alcance: Ajudar inten-
sivamente orfanatos, escolas, dispensários e o trabalho de um modo geral
de Missões Nacionais.

Êstc Certame constará de duas etapas. A primeira se desenvolverá
neste trimestre, e consta de seis reuniões de Trabalho nos Postos. O obje-
tivo dessas reuniões é preparar convenientemente as Embaixadas para a
segunda etapa.

Na segunda etapa, que deverá ser desenvolvida no terceiro trimes-
ire do corrente ano, as Embaixadas se empenharão na tarefa de angariar
alimentos, roupas, medicamentos, etc., para Missões Nacionais.

As Embaixadas campeãs receberão prêmios da Divisão de Embaixa-
dores do Rei. Premiaremos a Embaixada vencedora em cada Estado e a
que mais se destacar em todo o Brasil.

Mas, esta segunda etapa é assunto para ser explicado no próximo
número da revista, ou seja, a do terceiro trimestre.

Por enquanto nos preocuparemos exclusivamente com a primeira
etapa: as seis reuniões de Trabalho nos Postos.

Será um reencontro com o Movimento Moderno de Missões, com o
Trabalho Batista no Brasil e com Missões na América do Sul; sem deixar
de volver o olhar para Jesus,' Q Missionário, e para as excitantes viagens
de Paulo.

Estamos marchando em ritmo de otimismo.
Marchem conosco!
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PROGRAMA

o QUE ESTUDAR

~ste é o Trimestre da Primeira Parte do 1.0 Certame Nacional de
Missões. Teremos seis reuniões, quando estudaremos assuntos missioná-
rios, conforme a relação abaixo:

1~ reunião: "Movimento Moderno de Missões" e "História de um Mis-
sionário" .

2~ reunião: "Trabalho Missionário Batista Brasileiro" e "Batistas no
Brasil".

3~ reunião: "Inicio do Trabalho Batista no Brasil" e "História de
Jonas".

4:;1 reunião: "Missões na América do Sul" e "Informações sôbre 10 Mis-
sionários" .

5~ reunião: "Jesus, o Missionário" e "Viagens de Paulo".

6' reunião: "Programa especial para que a Embaixada apresente à ígre-
ja o que foi estudado nas cinco reuniões anteriores."

COMO

SERÃO OS

PROGRAMAS

Para a realização dessas reumoes, sugerimos a utilização do pro-
grama ao qual denominaremos: "MISSõES É O LlMIllE". iÊste método
deverá ser utilizado em tôdas as reuniões. Entretanto, se a Embaixada
preferir, poderá apresentar modificações, ou até mesmo fazer progra-
mas diferentes. O importante é que Se estudem, durante seis semanas
consecutivas, os assuntos missionários dos Trabalhos nos Postos.

Inll' ~I~'jl
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Sugerimos a. combinação de dois métodos de treinamento: Sessões
em Surdina. (durante 10 a 15 minutos) e Painel com Interrogadores
(durante 30 a 45 minutos).

Tomemos por exemplos a 1~ reunião: as tarefas "Movimento Mo-
derno de Missões" e "História de um Missionário" representam requi-
sitos para os candidatos alcançarem o Pôsto de Arauto. Todos os Can-
didatos deverão estudar êstes dois assuntos.

Sessão

em

Surdina

No período inicial do programa (Sessão em Surdina) a Embaixada,
com exceção dos Candidatos, reunír-se-á em pequenos grupos. Nesses
grupos ela estudará diversas perguntas a serem feitas aos Candidatos,

?•
Painel

com

Interrogadores

No período destinado ao "Painel com Interrogadores" os Candidatos
deverão responder as perguntas que lhes forem dirigidas pela Embai-
xada. Podem participar, respondendo as perguntas, quantos Candidatos
desejarem e os que responderem acertadamente terão marcado em seu
favor "requisito cumprido" para alcançar o Pôs to de Arauto.

NOTEM BEM: Para cada pergunta deve-se dar um determinado
valor em pontos, porém, o total dêsses pontos terá que ser sempre 100
(cem). Isso para todos os Postos.
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Arrumação da Sala e

Desenvolvimento do Programa

Com relação à arrumação da Sala e ao desenvolvimento do pro-
grama, devem-se observar o seguinte:

À frente da sala assentar-se-ão os Candidatos e o Conselheiro que,
funcionará como moderador, dará a palavra aos que a solicitarem e di-
rigirá tôda a reunião, bem como, encaminhará as perguntas aos Can-
didatos.

No restante da sala assentar-se-à C< Embaixada dividida em peque-
nos grupos. O moderador declarará aberta a reunião avisando aos grupos
que êles têm 10 minutos para a confecção de perguntas a serem feitas
aos Candidatos, e escolherá Um membro de cada grupo que funcionará
como secretário.

Findo êste tempo, o moderador reunirá os secretários para ver quan-
tas perguntas foram elaboradas, se não existem duas perguntas iguais
e também para fixar o valor de cada pergunta.

Após essa verificação, êle solicitará ao secretário do 1.0 grupo que
apresente a sua pergunta.

O secretário levantar-se-á e fará a pergunta em voz alta ao Candi-
dato que êle indicar. O moderador poderá repetir a pergunta se o Can-
didato não compreendê-Ia, e até mesmo dar-lhe uma oportunidade para
responder.

Se êle responder certo o grupo dos Candidatos ganhará o valor do
ponto da pergunta. A competição poderá ser individual, e nesse caso o
Conselheiro contará pontos a favor do indivíduo.

No final do programa o moderador indicará a NOTA do grupo de
Candidatos e (se fôr o caso) a NOTA do Candidato vencedor.

Na 2~ reunião, trabalharão os Arautos, na 3a os Escudeiros, na 4'
reunião os Cavaleiros e na 5~ os Aspirantes.

A 6.\\ reunião, como já foi dito, será a da apresentação do progra- .
ma especial à Igreja.
ATENÇÃO: Suponhamos que na Embaixada não existam Escudeiros.
No dra da apresentação do programa, que seria dirigido por êles, soli-
cite a cooperação dos meninos que pertencem aos postos de Candidato e
Arauto. Êles apresentarão o programa e sor-lhes-ãe marcado "requisito
cumprido" para quando estiverem fazendo o Pôsto de Escudeiro.
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6V< Reuniãa

Para a apresentação da 6~ reunião sugerimos o seguinte:

Escolha em cada Pôsto, dentre os meninos que responderam as per-
guntas, aquêle que mais tenha se destacado - O «ÁS» do Pôsto. No dia
da apresentação na Igreja, os Embaixadores e os membros dos Postos
Superiores funcionarão como Grupos de Surdina. ~les prepararão as
perguntas que serão' respondidas pelos «ASES» perante a Igreja.

Deve-se observar o seguinte: se uma pergunta não fôr respondida.
quem a tiver feito deverá respondê-Ia.

Ao término da reunião o' Conselheiro indicará os vencedores: e seus
respectivos Postos. O Conselheiro indicará as notas obtidas e, se tiver sido
estipulado, dará aos vencedores os prêmios a que fizeram jus.

Ao final das seis reuniões todos terão uma ampla idéia do trabalho
de Missões e estarão bem preparados para a Segunda Etapa do Certame.

FONTES

PARA

CONSULTA
Eis as fontes que deverão ser consultadas pelos Embaixadores na

realização da série de reuniões da Primeira Etapa (Trabalho nos Postos).

MOVIMENTO MODERNO DE MISSõES

Guia dos Embaixadores do Rei - pág. 70
Manual do Aspirante - pág, 12
Manual do Candidato - pág. 11
Revista "O Embaixador" - artigo "O Pai de Missões Modernas" - 1.0
trimestre de 1970 - pág. 15
Série "Heróis Cristãos"

a) Volume encadernado n? 1 - pág. 123
b) Livro "Jovem, Sente-se" - n.? 1
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HISTóRIA

DE

UM

MISSIONÁRIO

o Apóstolo do Sertão
Jane
Ele tinha o mundo no Coração
Aventura em Terras Bolivianas
A Que Faz Feliz
Ana de Ava
Heróis da Fé - voI. I
Heróis da Fé - vol, li
Lottie Moon
O Apóstolo da Amazônia
Jovem, Sente-se
O Gigante que Dorme
Maria e os Guerreiros Africanos
O Médico dos Mares Profundos
Sadhu Sundar Singh
Vencer ou Morrer
Duas Espadas
Marinheiro de Muitos Mares
Mãe de Órfãos
O Mágico do Reino Vegetal
Combates e Vitórias em Quadros Vivos
Um Judeu Errante no Brasil
Se Apenas eu Tivesse um Navio
Fiel Até a Morte

TRABALHO MISSIONÁRIO BATISTA BRASILEIRO

Guia dos Embaixadores do Rei - pág .. 76
Manual do Cavaleiro - pág. 5
Revista "O Embaixador" - 2.° trimestre de 1969: Lição" Ajudando o
Povo Brasileiro" - pág. 28
Revista "O Embaixador" - 3.° trimestre de 1969: Lições "Uma luz em
Marituba ", pág. 15 e "O Pastor dos Xerentes", pág. 25
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BATISTAS

NO

BRASIL

Guia dos Embaixadores do Rei - pág, 74
Manual do Aspirante - pág. 12
Manual do Arauto - pág, 10
Neste número de "O Embaixador" a lição do Pastor Samuel Mitt; "O
Evangelho no Brasil" - pág. 23.

INíCIO DO TRABALHO BATISTA NO BRASIL
Guia dos Embaixadores do Rei' - pág. 74
Manual do Arauto - pág. 10
Manual do Aspirante - pág. 12

MISSõES NA AMÉRICA DO SUL

Guia dos Embaixadores do Rei - pág. 72
Manual do Escudeiro - pág. 8

HISTóRIA DE JONAS
Na Bíblia Sagrada - Livro de Jonas

JE3US, O MISSIONÁRIO

Na Bíblia Sagrada - Os quatro Evangelhos

VIAGENS DE PAULO

Na Bíblia Sagrada - No Livro de Atos

INFORMAÇõES SôBRE 10 MISSIONÁJRIOS
Tais Infor-mações poderão ser adquiridas diretamente na Junta de Mís-
sôes Nacionais -- Rua Barão de Bom Retiro, 1621 - Caixa Postal 2.844
~ Rio de Janeiro - Guanabara
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