
Os recursos necessários para a Missão Calebe 
 

 Ganhe uma estrela em sua coroa. A Missão Calebe é, na atualidade, o maior projeto de 
evangelismo jovem da Igreja Adventista do Sétimo Dia, no mundo. Pelo poder de Deus e através dessa 
geração revolucionária de jovens missionários, a mensagem alcançará milhares de pessoas. Durante 
suas férias, os jovens darão testemunho das maravilhas que Deus realiza na transformação espiritual 
que viverão como fruto dessa aventura missionária ímpar. 
 
 Para que isso ocorra, é necessário organizar uma grande sociedade. Os recursos necessários para a 
Missão Calebe se dividem em três partes: 
 

 Materiais e Capacitação 
  A União e suas associações e missões são responsáveis por essa parte. Cada Calebe recebe um 

kit especial, personalizado e exclusivo, contendo uma Bíblia, uma mochila ou pasta, uma 
meditação e estudos bíblicos. Além disso, cada equipe recebe um kit de evangelismo com 
Bíblias, estudos bíblicos, convites, folhetos, etc. Durante os meses de novembro e dezembro, os 
diretores de jovens, acompanhados dos diretores do Ministério Pessoal, realizam a capacitação 
missionária necessária para que os Calebes possam realizar seu trabalho no mês de janeiro. 
Cada Associação e Missão organiza suas capacitações e define as datas e os lugares, com custo 
zero para os Calebes. 

 Transporte e Trabalho: 
  Essa parte é de responsabilidade dos Calebes. Cada jovem deve custear os gastos com 

passagens até o local onde será realizado seu evangelismo. Eles custeiam a parte mais barata 
visto que respondem pelo aspecto mais importante do projeto: o trabalho de evangelização. 
Essa é a parte que deve ser mais valorizada, não financeiramente, mas por meio das vidas que 
serão salvas graças ao compromisso de nossos jovens. 

 

 Hospedagem e Alimentação: 
  A igreja local, que recebe os Calebes, é responsável por essa parte como anfitriã. Cada equipe 

da Missão Calebe tem entre 6 e 15 jovens que não necessitam de muito luxo, mas merecem 
hospedagem digna e boa alimentação. Assim sendo, esses jovens devem ser cuidados como se 
fossem hóspedes em sua casa. Como são jovens apaixonados por Jesus e com gosto pela 
aventura, apreciam os desafios: lugares sem presença adventista, grupos com necessidade de 
reavivamento, lugares distantes, etc. A maioria dos Calebes deve ser auxiliada pelas igrejas 
maiores, talvez até por igrejas distantes do local do evangelismo. Será privilégio poder ajudar 
esse grupo fantástico de jovens dispostos a salvar o mundo e guiar no serviço. 

 
  O objetivo deste guia é orientar aqueles que aceitaram o desafio e agora têm a 

responsabilidade de receber os Calebes. É importante que tudo seja planejado com 
antecedência para que os jovens sejam bem recebidos. O pastor distrital é a peça-chave para 
que tudo saia da melhor forma possível. Juntamente com ele, repassem todos os detalhes e 
não deixem nada para a última hora. Lembrem-se que janeiro é o mês no qual o pastor está de 
férias e é você que se torna responsável pelo devido andamento da programação. 

 
  A seguir, apresentamos várias sugestões para ajudá-lo a se converter no anfitrião inesquecível 

na vida desses jovens: 
 
  Hospedagem: 
 

1. Igreja. Muitas das equipes se hospedam na igreja onde está sendo realizado o evangelismo. 
Essa pode ser uma boa opção, sempre e quando tudo seja devidamente acertado com 
antecipação com o pastor distrital e a comissão da igreja. Estabeleça as condições para a 
utilização das dependências da igreja, especialmente o cuidado com os materiais do 
Ministério da Criança. Verifique a disponibilidade de chuveiros, banheiros, cozinha, etc. 
Ainda, faça acertos antecipados com a tesouraria quanto ao aumento nas contas de 
consumo de água e energia elétrica. 



2. Escola. Nos lugares onde não existe presença adventista, normalmente há uma boa escola 
pública onde pode ser realizado o evangelismo e onde os Calebes possam ficar 
hospedados. Eles deverão levar seus próprios colchões e não haverá problemas em 
dormirem em alguma sala de aula, mas verifique as questões importantes como segurança, 
água, energia, banheiros, chuveiros, etc. Lembrem-se de cuidar das instalações para que as 
portas da escola sigam abertas para a igreja. 

3. Casa: Em alguns casos, elas foram conseguidas para hospedar os Calebes. A casa pode ser 
alugada, cedida por alguém ou pode ser que uma família esteja disposta a receber os 
Calebes. É importante que haja quartos disponíveis para separar os meninos da meninas. 
Normalmente, eles mesmos cuidam das regras de conduta. Apenas dê orientações para 
que tudo seja devolvido da mesma forma que foi recebido. 

 
 Surpresas: 
 
 Onde quer que os Calebes estejam hospedados, prepare-lhes alguma surpresa. Sentir-se bem-

recebido motiva e ajuda a superar qualquer dificuldade. 
 
 Estas são algumas sugestões: 
 

 Coloque cartazes de boas-vindas no lugar onde ficarão hospedados. 

 Prepare um cartão de “Feliz Sábado” e organize uma recepção de sábado com toda a igreja. 

 Realize uma serenata especial, com todos os jovens da igreja. 

 Organize um desjejum, almoço ou jantar de boas-vindas. 

 Use a criatividade e inove com ideias próprias. 
 
 Alimentação: 
 
 Cardápio: Não é necessário que se prepare banquetes, porém, tampouco eles poderão passar todo 

um mês comendo arroz diariamente: 
 

 Frutas e verduras não custam muito e serão muito apreciadas. 

 Pão integral e uma torta preparada na sexta-feira são detalhes simples que farão grande 
diferença. 

 Itens básicos como arroz, feijão, farinha, azeite, açúcar, sal, macarrão e demais artigos poderão 
ser tirados da arrecadação do programa Mais Amor no Natal. 

 Lembre-se de nossa política de saúde e tente, de acordo com suas possibilidades, oferecer uma 
alimentação lacto-ovo-vegetariana. 

 
 Cozinha: 
 
 O ideal é ter alguém que cozinhe para os Calebes para que tenham mais tempo para se dedicarem 

ao evangelismo. Caso não possam contar com uma cozinheira, não se preocupem. Consigam os 
alimentos, as panelas e os pratos e talheres. Vocês ficarão impressionados com a determinação 
desses jovens. 

 
 Hospitalidade: 
 
 Os Calebes passarão todo um mês com vocês e não existe nada melhor para aproximar as pessoas 

que a refeição. 
 

 Incentive os membros da igreja a convidarem os jovens missionários para um almoço ou jantar 
especial. 

 Organize um junta-panelas na igreja. 

 Caso os Calebes estejam em uma região onde não haja igreja, convide-os para uma 
confraternização especial no final da campanha. 

 



 O Ministério Jovem agradece sua disposição de receber a Missão Calebe. Como já é sabido, esses 
jovens estão de férias e poderiam estar em casa, na praia ou em um centro comercial, mas decidiram ir 
até sua cidade para dedicar todo um mês na pregação do evangelho. Realize seu melhor esforço para 
que eles se sintam bem recebidos ao chegarem e que sintam saudades ao voltarem para casa. 

 


