PROJETO RADICAL SERTÃO - TURMA VIII
A MISSÃO JUVEP E O PROJETO RADICAL SERTÃO
A Missão JUVEP é uma agência missionária interdenominacional que desde 1982
desenvolve atividades de preparo de líderes, despertamento missionário e plantação de
igrejas em municípios do sertão nordestino e também, nestes últimos anos, entre os
povos minoritários da região, em parceria com diversas denominações evangélicas de
todo o país. Em 2007 lançou o Projeto Radical Sertão (PRS) para fortalecer sua ação
missionária na zona rural sertaneja.
O PRS tem como objetivo plantar igrejas entre populações não alcançadas do sertão
rural. Isso ocorre por meio de equipes solidárias de jovens e adultos, dispostos a viver
um estilo de vida simples, e que levam o Evangelho transformador de Deus à região
menos evangelizada do Brasil. O Programa é, também, uma etapa importante no
preparo de novos missionários.
POR QUE SERTÃO RURAL DO NORDESTE?
A zona rural nordestina possui 14,5 milhões de habitantes e tem em média de 5,6 a
7,0% de evangélicos, e a zona rural sertaneja conta com menos de 2%, com milhares
de povoados rurais sem o Evangelho. O povo do sertão rural necessita
desesperadamente de novos missionários.
OBJETIVOS
O Projeto Radical Sertão tem como objetivo especifico levar o Evangelho para a
zona rural do sertão nordestino, pelo trabalho de equipes missionárias de curto prazo
visando o plantio de igrejas pioneiras.
Os objetivos adjacentes são:
1. Despertar e mobilizar instituições, igrejas e voluntários para plantar igrejas entre
sertanejos rurais;
2. Capacitar obreiros para trabalhar de forma efetiva e fiel no contexto do sertão
nordestino;
3. Saturar regiões rurais com igrejas contextualizadas;
4. Implantar projetos integrais na zona rural nordestina;
5. Despertar entre os voluntários a vocação missionária de longo prazo, mono e
transcultural;
6. Oferecer a novos obreiros oportunidades de amadurecimento ministerial num
contexto pobre e de trabalho em equipe.
FILOSOFIA
As cinco ênfases no ensino praticadas por todas as Escolas da Missão Juvep são
adotadas no preparo dos “Radicais”: vida piedosa, integridade de caráter, saúde
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emocional, excelência acadêmica e prática ministerial eficaz. Visando um preparo
adequado para o ministério de plantação de igrejas a ser desenvolvido, os candidatos
recebem treinamento nas seguintes áreas:
1. Disciplinas bíblicas, teológicas e missiológicas, visando o conhecimento teórico
básico;
2. Trabalhos práticos, visando a integração da prática com os conhecimentos
teóricos, bem como o aperfeiçoamento das habilidades naturais e espirituais
para o exercício do serviço cristão e para o despertamento e aperfeiçoamento do
ministério individual;
3. Atividades espirituais e sociais, visando o amadurecimento da personalidade e do
caráter cristão.
CRONOGRAMA
O período de duração do projeto é de 18 meses, sendo dividido em duas fases
distintas - quatro meses e meio de preparo e doze de campo missionário na zona rural
sertaneja. O preparo é dividido em quatro etapas específicas: (1) Projeto Missionário
de Férias da JUVEP; (2) Treinamento no Centro de Preparo Missionário da JUVEP; (3)
Estágio na Zona Rural do Sertão e (4) Recesso. O período em campo tem três fases
distintas: (1) Evangelismo; (2) Discipulado e (3) Treinamento de Liderança Local.
Durante todas as etapas a liderança do Projeto Radical Sertão acompanha de perto as
atividades dos Radicais.
1ª. Fase: Preparo (4 meses e meio)
Etapa 1: Projeto Missionário de Férias da JUVEP (Julho/2017): de 08 a 30 de julho,
plantando uma igreja numa cidade sertaneja com um grande número de voluntários
oriundos de todo o Brasil. O candidato tem a oportunidade de crescer na disciplina
pessoal, na vida relacional e no cultivo diário e permanente de sua comunhão com
Deus, bem como na prática da evangelização pessoal.
Etapa 2: Treinamento no Centro de Preparo Missionário da Missão JUVEP (Agosto a
Dezembro/2017): atividades acadêmicas em sala de aula, com prática ministerial e
visitas a igrejas nos finais de semana. Cursos práticos aos sábados, bancas de estudo,
períodos de oração e tarefas manuais compõem o cotidiano dos candidatos. Esta etapa
tem como objetivo a capacitação teórica, o aperfeiçoamento da vida em equipe e o
desenvolvimento do caráter de servo, comprometido com a salvação dos perdidos.
Além disso, oferece ferramentas necessárias para o evangelismo, discipulado,
mobilização da comunidade e plantio de igrejas na zona rural do sertão.
Etapa 3: Estágio na Zona Rural do Sertão (Outubro/2017): durante uma semana os
candidatos moram com uma família da zona rural sertaneja, iniciando o processo de
imersão cultural.
Avaliação: Ao final do preparo há uma avaliação do aproveitamento e progresso do
candidato, inclusive nas áreas de caráter e vida relacional e espiritual. Havendo
problemas na postura, atitudes e/ou caráter do candidato que a liderança considere
incompatíveis com sua continuidade no Projeto Radical Sertão, o candidato será
desligado do mesmo.
Etapa 4: Recesso (Segunda quinzena de Dezembro/2017) após a avaliação, no final da
fase de preparo, os candidatos terão um recesso de aproximadamente 15 dias, para
visitar suas famílias, sua igreja enviadora e seus mantenedores.
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2ª. Fase: Campo Missionário (12 meses)
Os candidatos aprovados são distribuídos em equipes que atuam no evangelismo,
discipulado, treinamento de liderança e projetos de cidadania integral, com o objetivo
de plantar uma igreja na zona rural previamente mapeada.
Etapa 1: Evangelismo (janeiro a abril/2018): A principal estratégia evangelística é
viver o Evangelho demonstrando o amor de Deus através de uma vida simples,
generosa, contextualizada e cristocêntrica que proclama o Evangelho com os seus
lábios. Os primeiros dias serão gastos na instalação da equipe no campo, organização
das moradias e reconhecimento do campo.
Etapa 2: Discipulado (Maio a Agosto/2018): São enfatizadas atividades de discipulado
que culminam no nascimento natural da igreja. Cada equipe trabalha com literatura
adequada ao contexto cultural da zona rural do sertão nordestino. Nessa etapa, a
evangelização prossegue, mas a ênfase é o discipulado.
Etapa 3: Treinamento Básico de Liderança Local (Setembro a Dezembro/2018): O
treinamento visa investir mais fortemente na formação da futura liderança local da
igreja em desenvolvimento, cuja estrutura física será de acordo com a realidade e
desejo da comunidade local.
Conclusão do Projeto (Dezembro/2018): na segunda semana de dezembro de 2018
será realizada a despedida da equipe na comunidade alcançada e o culto de ação de
graças pela conclusão do trabalho da Equipe 2017-2018 do Projeto Radical Sertão em
João Pessoa, PB.
PRÉ-REQUISITOS
Os candidatos devem preencher os seguintes requisitos:
1. Ter 18 anos completos na data de inscrição;
2. 2° Grau completo, com raras exceções abrimos mão desse nível escolar;
3. Quando casado, ter mais de um ano de vida conjugal. Se o casal tem filhos,
avaliaremos a viabilidade de sua participação, caso a caso;
a. O casal deve ter vida conjugal saudável atestada pela liderança da igreja;
4. Convicção pessoal do chamado de Deus para o Radical Sertão;
5. Compromisso ministerial integral de 18 meses;
6. Vida integrada e em plena comunhão com a igreja local há, pelo menos, 3 anos;
7. Caso tenha histórico de dependência química ou promiscuidade sexual, libertação
sem queda há 3 anos;
8. Desembaraçado de problemas com a Justiça, com a polícia e livre de dívidas;
9. Atitude de submissão a autoridade segundo a Bíblia;
10. Caráter íntegro e bom relacionamento com os familiares;
11. Maturidade espiritual e emocional;
12. Constituição física e psíquica saudável;
13. Disposição para ser servo e realizar serviços humildes;
14. Flexibilidade para atuar num ambiente interdenominacional;
15. Sustento garantido com declaração por escrito do(s) mantenedor(es);
16. Disposição para viver um estilo de vida simples, radicalmente comprometido com
o Evangelho e com a evangelização e pronto a viver comunitariamente, inclusive
na área financeira.
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INSCRIÇÃO E FINANÇAS
O candidato deve depositar uma taxa de inscrição no valor de R$ 250,00 (duzentos
e cinquenta Reais) para garantir a sua vaga. Inscrições feitas até 30 de maio de 2017
tem 20% de desconto, em caso de desistência haverá devolução de 50% da taxa de
inscrição. Os depósitos
devem ser feitos em nome da Missão Juvep, CNPJ
12.720.397/0001-75, na conta: Caixa Econômica Federal, Agência 036, Operação 003,
Conta Corrente no 6503-0.
Cada candidato deve levantar o sustento mensal equivalente a 1,5 x o Salário
Mínimo vigente durante todo o Projeto (dezoito parcelas). Esse valor é depositado num
fundo comum do Projeto Radical Sertão. A primeira mensalidade será paga até dia da
chegada do candidato à Missão JUVEP, prevista para o dia 08 de julho de 2017. A data
de vencimento das demais mensalidades será sempre no dia 5 de cada mês.
Importante: a mensalidade de julho será normal, ou seja, 1,5 SM, e está incluido a
taxa de participação no Projeto Missionário.
As despesas de viagens de ida e volta para casa e visitas às igrejas parceiras não
estão incluídas no sustento mensal supramencionado. Incentivamos os candidatos a
fecharem um plano de saúde, que também não está incluído no sustento mensal.
COMO SE INSCREVER



Mande a Ficha de Pré-Inscrição preenchida pela internet para a Missão JUVEP
(escolademissoes@juvep.com.br). Ao receber a aprovação da Coordenação do
Projeto Radical Sertão, preencha e envie a Ficha de Inscrição juntando os
documentos digitalizados abaixo:
Carta de Recomendação da Igreja;
Declaração de Compromisso de Sustento da Igreja (e/ou demais mantenedores);
Testemunho de Conversão, mínimo de 20 linhas;
Cópia do comprovante de Pagamento da Taxa de Inscrição (R$ 250,00);
Atestado de Saúde;
Declaração pessoal de enfermidades e lista de medicamentos utilizados, caso tais
informações não constarem no Atestado de Saúde emitido pelo profissional da
medicina;
7. Informe-nos seu endereço no Facebook;
8. Xerox do Certificado de Escolaridade, da Identidade (RG) e do CPF;
9. Foto recente 3x4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Verifique se o seu pastor enviou o Questionário com as informações eclesiásticas à seu
respeito, pois esse documento é vital para efetivar sua inscrição.

PÓS-PROJETO
A Juvep está pronta para dar toda a orientação sobre os próximos passos a serem
tomados pelos Radicais que, concluindo o Projeto, desejarem continuar num campo
missionário nacional ou transcultural.
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PALAVRA FINAL
Se você tem a direção de Deus para dedicar este tempo em favor da obra
missionária, adquirir uma rica experiência em missões e enriquecer seu preparo
missionário, ministerial e para a vida cristã, junte-se a nós. Será uma grande alegria
tê-lo(a) conosco e ajudá-lo(a) a servir a Deus no sertão nordestino. Juntos, seremos
usados por Deus, faremos a Sua obra e vidas serão salvas!

Bem-vindo ao Projeto Radical Sertão, Seja Bem-Vindo à Missão Juvep!
Equipe Coordenadora

escolademissoes@juvep.com.br.
(83) 3248-2095
juvep.com.br
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