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JOVEM OYIM,
Seja Bem-vindo à Escola de Missões do Instituto de Missões
Noroeste - UNOB.
Você agora faz parte de um grande movimento de jovens que
em todo o mundo tem deixado suas carreiras, seus estudos
e seus sonhos futuros para durante um ano inteiro tornar
o nome de Jesus conhecido em toda a terra. Nós da Escola de
Missões nos sentimos orgulhosos de podermos fazer parte
do processo de preparar você para ser uma testemunha aos
outros.
Nosso objetiv o nos próximos dois meses será incentivá-lo a
desenvolver um relacionamento mais profundo e íntimo com
o seu Salvador e, assim, permitir que você viva uma vida de
discipulado e serviço na missão.
Deixe para traz tudo o que pode de alguma forma impedi-lo
de se conectar com Deus e viva essa experiência ao máximo.
Conte conosco!
Coordenação da Escola de Missões
contato
e-mail: MISSOES.MANAUS@adventistas.org
telefone: (92) 4101-1541

Nossa Missão
Formar, aprimorar e multiplicar missionários hábeis,
que proclamem o evangelho por meio dos métodos
de Cristo na Amazônia.

Nossa visão
Ser uma escola de excelência na formação
de missionários dedicados à proclamação do
Evangelho.

“O Senhor convida os nossos jovens para ingressarem em nossas escolas
e prepararem-se rapidamente para o Seu serviço. Devem ser fundadas
escolas em vários lugares, fora das cidades, onde os nossos jovens
recebam instrução que os preparem para a obra de evangelização e
médico-missionária. ” Conselhos Sobre Saúde, 395.

DEScrição do curso

N

osso programa conta com 15 matérias
abordando a área espiritual e social, totalizando
210 horas-aula, 100 horas de práticas em
evangelismo pessoal na comunidade e 140 horas
em rodízio nas atividades de cozinha, limpeza e
manutenção da Escola.
Para que você possa “dar certo” dentro deste
programa cheio de horários apertados e muita
atividade, é necessário que esteja desvinculado de
qualquer outro compromisso como estudos, trabalho,
novos relacionamentos e cargos na igreja local.
Valorize a educação que está sendo proporcionada
para você, aproveite a oportunidade para
aprimorar conhecimentos bíblicos, desenvolver um
relacionamento sólido com Cristo e fazer amizades
profundas com o grupo de pessoas que Ele designou
para serem seus parceiros nesta missão.

disciplinas curriculares
Evangelismo Pessoal – 15 horas-aula
Esta disciplina revela os princípios do estudo bíblico, da visitação de porta em
porta e da evangelização pessoal por meio dos métodos de Cristo.

Evangelismo Público – 15 horas-aula
De uma forma prática, ensina o estudante a lidar com o público, a organizar
séries evangelísticas, a preparar o campo missionário e a discipular o novo
converso.

Apocalipse – 15 horas-aula
Esta aula explora as profecias que estão relacionadas com os eventos atuais
e futuros, revendo as lições espirituais deste livro de forma a preparar o aluno
para os últimos dias da Terra.

Daniel – 15 horas-aula
O estudo de Daniel relaciona acontecimentos históricos com as predições
bíblicas encontradas neste livro. Acima de tudo, entender o cumprimento
dessas profecias no passado fortalece a fé nas promessas de Deus para o
futuro do seu povo neste tempo do fim.

Doutrinas Bíblicas – 10 horas-aula
Esta disciplina visa ampliar o conhecimento sobre as 28 crenças da Igreja
Adventista do Sétimo Dia, oferecendo uma fundamentação sobre os
ensinamentos das Escrituras e relacionando-as com o plano da salvação.

Evangelismo Social – 10 horas-aula
Seguindo o exemplo do Mestre, que se misturava com as pessoas, atendendo
suas necessidades, nesta disciplina aprendemos métodos sociais que
beneficiam a vida da comunidade e que nos permitem viver o evangelho de
forma prática.

Evangelismo Infantojuvenil – 5 horas-aula
De forma dinâmica, por meio de músicas, brincadeiras e material lúdico, o
aluno aprenderá a ensinar o amor de Deus para crianças e adolescentes.

História da Igreja – 10 horas-aula
Este é um estudo importante sobre a história dos pioneiros da fé adventista
analisando o surgimento do movimento profético que deu início à Igreja
Adventista e à missão confiada por Deus a esta Igreja até os dias de hoje.

Missiologia – 20 horas-aula
Nestas aulas o aluno aprenderá como contextualizar assuntos bíblicos para
uma realidade diferente da sua, porém mantendo os princípios da Palavra de
Deus e entendendo porque algumas pessoas reagem de uma forma diferente
a uma mesma mensagem.

Organização da Igreja – 10 horas-aula
Esta disciplina engloba o estudo do Manual da Igreja e das bases bíblicas
para a disposição organizacional das instituições eclesiásticas adventistas,
bem como as diretrizes que permeiam a organização de novos grupos e
novas igrejas.

Santuário – 10 horas-aula
Estudo conciso sobre o Santuário, o papel de Cristo no Santuário e como isso
se aplica à vida dos cristãos da atualidade.

Vida Cristã – 20 horas-aula
Esta disciplina debate hábitos de vida que podem nos levar a fortalecer
a caminhada com Cristo e a sua relação com o testemunho pessoal e o
desenvolvimento do caráter.

Oratória e Homilética – 10 horas-aula
Esta disciplina visa desenvolver a capacidade de preparar e apresentar
sermões de forma mais eficaz. O aluno desenvolverá técnicas para extrair os
textos da Palavra de Deus e para apresentá-los com segurança na frente do
público.

Evangelismo em Saúde – 20 horas-aula
Por meio de projetos educacionais como feiras de saúde, palestras,

massagens e classes de culinária, o aluno aprenderá a motivar a comunidade
a engajar-se em um estilo de vida mais saudável que glorifique a Deus.

Desbravadores e Aventureiros - 20 horas-aula
Estes ministérios visam envolver de forma social e espiritual os adolescentes
e as crianças da comunidade, de forma a educá-los para serem melhores
cidadãos desta Terra e do Céu. O aluno participará ativamente de um clube
na sede da Instituição e, assim, aprenderá as ferramentas para formar e
manter um clube de desbravador e de aventureiros.

Primeiros Socorros – 10 horas-aula
O estudo de situações e condutas emergenciais mais comuns, tais como
afogamento, picadas de animal peçonhento, queimaduras e outras
ocorrências comuns na região amazônica.

EXTRAS
Algumas atividades não acontecem exatamente no horário de aula,
mas têm igual importância em preparar o missionário para a missão.
lista de leituras obrigatórias
São leituras cuidadosamente projetadas para tratar de temas não abordados
em classe. Cada livro deve ser lido durante o mês e ao final o aluno deve
apresentar um resumo e discutir o assunto em classe.

Seleção de livros:
• Ouse Pedir Mais - Melody Mason
• Serviço Cristão - Ellen White
• Passaporte para Missão - Cheryl Doss
• Igreja Essencial - Walmir Rosa
• Obreiros Evangélicos - Ellen White
*O livro Caminho a Cristo é lido semanalmente pelo aluno durante todo o
curso como atividade obrigatória das aulas de Vida Cristã.

Memorização de versos
Durante a Escola de Missões, temos como alvo a memorização de um texto
bíblico ou citação do Espírito de Profecia por semana. Por meio de jogos de
memorização, premiamos as equipes que mais se dedicam a essa tarefa
semanalmente.

Atividades na Igreja Local
Como parte do treinamento e preparo para o ano em missão, requeremos
a participação ativa nos departamentos da Igreja local, o preparo de
semanas de orações e seminários, a disponibilidade de cada estudante para
participar na escala de cultos, recepção, louvor e momentos da criança;
Essas atividades são essenciais para que o aluno entenda o funcionamento
de uma igreja e possa, assim, estar apto a replicar o conhecimento no campo
missionário.

Cultos matutinos/vespertinos
O culto em grupo é uma atividade imperativa em nossa Escola e valorizamos
isso acima de qualquer outro conhecimento, pois é nosso momento de adorar
a Deus de forma coletiva. Este é o momento de orarmos juntos pelas pessoas
que temos estudado a Bíblia e nos prepararmos espiritualmente para a missão.
*Durante o período da Escola, a cada culto um aluno é responsável por liderar
a meditação.

ROdízio de Atividades
Estas atividades contribuem para a edificação do caráter do novo
missionário, habilitando-o nas rotinas de limpeza, alimentação e convivência
em grupo que serão necessários para a vida em equipe durante a missão.
Os missionários estarão divididos em grupos para cada uma das seguintes
atividades:
- Limpeza
Responsável pela limpeza dos banheiros, do pátio e das salas de aula naquele
período.
- Jardinagem
Colaborar na manutenção do jardim da Instituição, rastelando, colhendo

frutas, cortando grama e auxiliando a equipe nas tarefas mais necessárias
para o dia.

- Restaurante e cozinha
Todos os missionários participam semanalmente no auxílio das refeição, sendo
café, almoço ou jantar. Caso o aluno esteja escalado para essa atividade
durante os dias de rodízio, ajudará a preparar alimentos de uso contínuo na
Instituição.

sugestão de rotina diária

*Durante a semana os grupos estarão divididos de forma que sempre haverá um grupo
trabalhando no campo, enquanto outro auxilia nas atividades de limpeza, alimentação e
jardinagem.
**Por conta da participação nos desbravadores ser contada como hora-aula, designamos a
segunda-feira como dia livre para que o aluno possa limpar seu quarto, lavar suas roupas
e estudar. Qualquer saída, mesmo nesse dia, deve ser comunicada com antecedência para a
direção do curso. Desaconselhamos idas frequentes a sua casa, que podem desmotivar ou
desfocar você do preparo para a missão.
*** Os horários semanais estão sujeitos a mudanças, dependendo da realidade e da
necessidade que a escola tiver.

REGRAS DA CASA
Observância do sábado
Para nós da Escola de Missões não há dia melhor que o Sábado. É o tempo
para desfrutarmos da companhia uns dos outros e para juntos auxiliarmos na
manutenção da Igreja local. Lembramos que, para todos desfrutarem das
bênçãos do Sábado, mantemos neste dia uma escala rotativa de auxílio nas
diversas atividades da Instituição.

Culto individual
A chave para se ter uma experiência enriquecedora durante o período da
Escola está em priorizar, acima de qualquer coisa, seu tempo individual com

Deus. Cada aluno aqui é encorajado a acordar mais cedo e passar tempo na
presença de Deus por meio da oração e da leitura da Palavra. Organize seus
horários para ter esse momento antes de iniciarmos o café da manhã e as
atividades em grupo.
*Em alguns momentos haverá cultos em grupos no período da madrugada,
pela busca do Espírito Santo e do preparo para a missão. Fique atento!

Relacionamentos
O tempo de convívio dentro da Escola de Missões é muito intenso e é
justamente isso que nos une para a missão. Enquanto toda expressão de
amizade deve ser valorizada e estimulada, devido a intimidade gerada
por estarmos vivendo em um mesmo ambiente, não permitimos que nesse
período seja iniciado qualquer relacionamento de namoro com alguém de
dentro da missão. O início (e o possível fim) de um relacionamento, quebraria
a concentração do missionário, além de poder gerar algum transtorno e
constrangimento dentro do grupo. Também não é aceito o início de um novo
relacionamento com alguém de fora do grupo da missão, pois tiraria o foco
que o missionário precisa ter durante esse período.

Como se vestir por aqui
Você agora é um representante do OYIM, e é natural que seu
comportamento e vestimenta se tornem uma referência para os jovens da
nossa Igreja. Usar a vestimenta ao nosso favor, na hora de viver o evangelho,
exige atenção e sensibilidade com a realidade cultural de cada lugar que
entramos em contato. Abaixo separamos algumas recomendações, que
podem até fugir do seu estilo de roupa habitual, mas que irão abrir portas para
você ser identificado como missionário no período em que estiver conosco.
CULTOS: Na maioria das Igrejas que você entrar em contato durante seu
tempo na Escola de Missões, a vestimenta para o culto será social, e é
esperado daqueles que têm participação ativa na igreja (que será seu caso
como missionário), que se vistam dessa forma. Isso significa que se você é
homem, deve vestir camisa, calça, gravata e sapato social para ir à igreja. E

para mulheres é importante trazer vestidos e saias na altura do joelho e evitar
peças sem manga, decotes e transparências.
SALA DE AULA: Durante as aulas, não use chinelos, bermudas, regatas,
calças rasgadas, saias curtas ou qualquer roupa de modelo extremamente
chamativo, colado ou sensual.
RECREAÇÃO: Mesmo nos momentos de recreação e descanso, deixe de lado
peças acima do joelho, extremamente coladas, regatas finas ou roupas de
modelo sensual ou revelador.
*Joias, esmaltes coloridos, maquiagem pesada, biquínis e sungas não são
adequados à realidade vivida na Escola de Missões.

Dormitórios
Na Escola de Missões, você vai eventualmente compartilhar o quarto com
mais missionários. Para que você possa ter um convívio feliz com todos durante
sua estadia aqui, pedimos que:
1. Deixe a cama sempre arrumada antes de sair do quarto e as luzes e arcondicionado desligados durante o dia;
2. Se prontifique para auxiliar seus colegas de quarto na limpeza e na
organização diária;
3. Não visite os quartos do sexo oposto sem autorização;
4. Respeite os horários de silêncio (21h), e o horário de desligamento das luzes
(21h30);
5. Para uma boa convivência geral, não permitimos animais de estimação,
rádio ou som alto e televisão nos quartos.

Alimentação
Três deliciosas refeições vegetarianas são servidas no refeitório todos os dias
da semana. Infelizmente, não é permitido a presença de familiares e amigos,
a menos que, com antecedência, isso tenha sido agendado na secretaria da
Escola e efetuado o pagamento do almoço no setor financeiro.

Lavanderia
Para cada equipe do OYIM é disponibilizada uma máquina de lavar. Os
horários de uso devem ser tratados diretamente com o responsável do setor.
As roupas devem ser estendidas fora do horário de aulas.

O que trazer?
Você passará o ano todo dividindo o quarto com outros missionários e, por
isso, é necessário que sua bagagem seja compacta. No entanto, alguns itens
são indispensáveis durante sua estadia aqui. Não deixe de trazer:
•Utensílios de higiene pessoal
•Roupa de cama: lençóis, fronhas, travesseiro, cobertas leves
•Rede e corda
•Boné/ chapéu para o sol
•Garrafa de água
•Roupa social para Igreja
•Roupas de verão leves
•Toalha de banho e toalha de rosto
•Produtos para lavagem de roupas como sabão e amaciante
•Bíblia, Lição e Hinário
•Material Escolar: caderno, canetas, borrachas, lápis
•Notebook, se possuir

Desligamento da Instituição
Nos sentimos no pleno direito de desligar o aluno, caso ele apresente uma
conduta desrespeitosa, como o uso de drogas, bebidas ou uma postura
contrária à proposta pelo curso, que é a santificação pessoal para a vida em
missão.

“Os que sentem sobre si o fardo de almas
saiam de casa em casa fazendo o trabalho,
e ensinem o povo mandamento sobre
mandamento, um pouco aqui, um pouco ali,
levando-os gradualmente à plena luz da
verdade bíblica. Isto foi o que tivemos de
fazer nos primeiros tempos da mensagem.
Ao serem postos em ação ferventes
esforços, o Senhor fará que Suas bênçãos
repousem sobre os obreiros e sobre os
que estiverem buscando a compreensão da
verdade como se encontra na Palavra de
Deus.” – {BS 77.2}

