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COMO PARTICIPAR DA MISSÃO CALEBE NA ASuR 
 
 
ONDE FAÇO A INSCRIÇÃO? 
Você pode fazer o download do Formulário no Site do Ministério Jovem da ASUR, ou pegar diretamente 
com o seu Pastor. Preencha o Formulário e entregue ao seu Pastor. Não serão considerados Formulários 
entregues diretamente na ASUR. Você precisa estar vinculado com o seu Distrito. 
 
QUAL O VALOR DA INSCRIÇÃO? 
Os únicos valores que você pagará são os do seguro obrigatório e das passagens de ida e volta para o 
local da missão. 
 

QUAL A IDADE MÍNIMA? 
18 anos. Jovens com idade inferior podem participar com uma autorização dos pais ou responsáveis 
declarando Voluntariado. 
 
QUAL SERÁ O LIMITE DE TEMPO PRA INSCRIÇÃO? 
31 de Maio. Os 300 primeiros inscritos terão Kits diferenciados. 
 
HAVERÁ KITS PARA OS CALEBES? 
Sim. Mas apenas para aqueles que forem participar ativamente. 
 
QUEM SÃO OS CALEBES PROVEDORES? 
São aqueles que apoiaram com a doação de R$ 15,00, no Projeto Topo, das Sociedades Jovens, Clube de 
Desbravadores e Aventureiros. No Projeto topo foi pedido um mínimo de participantes, mas todos podem 
participar, e doar até mesmo, mais que R$ 15,00. Lembrando que ao ser feita a doação, o comprovante 

avisando da doação deve chegar ao Ministério Jovem através da Sociedade ou Clube. Caso contrário não 
será possível direcionar essa oferta para Missão Calebe. Os Calebes Provedores não têm direito aos Kits, 
pois esses custam bem mais que R$ 15,00, e os Provedores entram em ação exatamente para ajudar 
financeiramente. 
 
QUANDO VAI COMEÇAR A MISSÃO CALEBE? 
No dia 01 de Julho você deverá se apresentar. Se for viajar, faça planos. Caso você não possa começar 
nesse período, avise ao seu Pastor. 

 
Na primeira e segunda semana acontecerão os projetos sociais e o Evangelismo na sequencia.  Na 
terceira e quarta semana, o Evangelismo estará a todo vapor. A Missão Calebe vai até o ultimo fim de 
Semana de Julho. 
 
PRA ONDE EU VOU? 
Você deve participar da Missão Calebe do seu Distrito, com o seu Pastor. Alguns Distritos irão fazer 
intercambio com outros Distritos, mas nem todos os Calebes terão condições de viajar. Se o seu Distrito 
não está se organizando pra sair da sua cidade, mas você quer viajar para outra cidade, faça a sua 
inscrição com o seu pastor, no processo padrão, e na inscrição faça o cadastro se colocando à disposição 
para que o Ministério Jovem te envie para outro local. Nesse caso, você deve estar disposto a ir para onde 
for designado. 
 
POSSO FICAR NA MINHA CIDADE, DORMIR EM CASA E SER UM CALEBE? 

Pode, mas não deve.  Experiências comuns demonstram que Calebes que ficam em casa não 
experimentam a verdadeira Missão Calebe. Geralmente o ânimo termina, e esses jovens acabam 
aparecendo apenas algumas vezes a noite, com a camisa para assistir o Evangelismo. Vá para uma 
Missão. Fique alojado com os Calebes. Se tiver condições, viaje, conheça novos lugares. 
 
QUEM VAI FORNECER ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO? 
Cada Distrito Pastoral deverá providenciar as acomodações e alimento para a equipe. Cada local tem sua 
realidade, portanto esteja preparado para adaptar-se. 
 
EU NÃO SEI PREGAR, E AGORA? 
Você não será obrigado a ser um pregador. A Missão Calebe é voltada para o desenvolvimento dos seus 
dons, você só precisa ter disponibilidade para colaborar em alguma das atividades que promovam o bom 
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funcionamento da programação. Se houverem pregadores, entre em contato com os Pastores 
responsáveis. 
 
O QUE FAZEMOS DURANTE O DIA? 
Você participará de projetos comunitários, e estudos bíblicos. À noite, você participa do Evangelismo. 
 

EU NÃO SEI DAR ESTUDO BIBLICO! 
A melhor forma de aprender dar estudo bíblico é fazendo. Você será treinado! Mesmo assim, se for muito 
complicado começar sozinho, sempre haverá alguém mais experiente para te ajudar. 
 
VAI TER EVANGELISMO? 
Há uma união do Ministério Jovem e dos Departamentos de Ministério Pessoal e Evangelismo incentivando 
a participação dos Calebes no Evangelismo e Projetos Comunitários. 
 
Cada Pastor com suas Igrejas irão realizar Evangelismo, e os Calebes farão a parceria com Projetos 
Sociais de várias formas, e com Estudos Bíblicos. Alguns Calebes irão ganhar almas para Cristo pela 
primeira vez! 
 
Cada Distrito ira providenciar: local do evangelismo, som, iluminação, cadeiras e demais itens da 
estrutura. 

 
BATISMOS 
Você deverá informar ao seu Pastor se houver alguma pessoa decidida a se batizar. A decisão deve ser 
individual, e o seu Pastor vai analisar cada caso junto com as Igrejas. 
 
IMPORTANTE 
Não basta ser Jovem Adventista, tem que ser Jovem Evangelista. Deixe sua marca, seja um Calebe! 
 

 
Pr. Fábio Meireles 
 
 
 
 
 

Boletim publicado em: 
www.universodesbravador.com.br 
www.universodesbravador.blog.br 
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