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MISSÃO CALEBE 
  

Objetivo: 

O Projeto Missão Calebe se destina a mobilizar milhares de jovens em toda a América do Sul, 

desafiando-os a dedicarem parte de suas férias para fazerem evangelismo em lugares onde não há 

presença adventista. Ele se tornou o maior movimento de jovens dos últimos tempos. Não há dúvidas 

de que o programa é a estratégia de Deus para integrar a juventude no evangelismo. Portanto, urge 

que juntos, igreja e líderes, nos concentremos em conduzir os jovens nessa direção para que possam 

viver e experimentar o verdadeiro compromisso com Deus, com sua igreja e com a comunidade, ou 

seja, viver a “Salvação e o Serviço”. Que Deus possa utilizá-lo na grande tarefa de preparar e motivar 

os jovens para se encontrarem com Jesus. Deixe sua marca! 

  

Descrição: 

O Projeto Missão Calebe é um programa voluntário, serviço social e testemunho que desafia os jovens 

adventistas a dedicarem suas férias ao evangelismo em lugares onde não há presença adventista, para 

fortalecer as congregações pequenas e conquistar novas pessoas para o reino de Deus. 

  

Tem algum custo? 

Não. 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.  

  

É preciso ser pregador? 

Não, 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 funcionamento da 

programação.  

  

O que fazemos durante o dia? 

Você participará de projetos comunitários e duplas de visitação para aprofundamento dos estudos 

bíblicos feitos pelos interessados.  

  

Quem é o responsável pelas acomodações e alimentos? 

A igreja ou grupo anfitrião deverá providenciar as acomodações e alimento para a equipe. Cada local 

tem sua realidade, portanto esteja preparado para adaptar-se.  
  

 

 

Fonte: www.adventistas.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


