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O QUE OFERECEMOS? EQUIPE EM TEMPO INTEGRAL
Pais é um termo grego que significa "criança serva do Rei". A
Missão “Pais Movement” fornece uma equipe de aprendizes por
tempo integral durante o período mínimo de um ano. Eles
trabalham na igreja servindo como uma ponte entre a igreja e a
comunidade por meio de nossos programas catalisadores, que
são Evangelismo, Discipulado e Estudo Bíblico.

EVANGELISMO
A equipe lidera um projeto anual de três partes chamado
"Porque Você é Amado”, que visa capacitar pessoas a
compartilhar sua fé de forma prática na comunidade.

DISCIPULADO
O “Talmidim Flow” é um modelo de discipulado que leva as
pessoas a uma experiência prática do avanço do Reino de Deus
enquanto descobrem princípios aplicáveis e aprendem como
ensinar outras pessoas.

ESTUDO
A equipe lidera Estudos Bíblicos chamado “Haverim”, um termo
hebraico que significa “amigos que estudam juntos”.  Através de
uma nova abordagem a um método antigo de estudo, Haverim
conecta pessoas a Deus e as leva a uma descoberta mais
profunda por meio de Sua Palavra.

Os aprendizes treinam membros da comunidade nos três
programas catalisadores acima, capacitando-lhes a serem
líderes e agentes de transformação de suas comunidades.

PAIS ACADEMY E PAIS YOUTH ACADEMY



O QUE OFERECEMOS?

Pais dispõe de três opções de equipe
para a igreja:

Trabalha junto ao Ministério de Jovens e
Adolescentes e serve como ponte entre
igreja, escolas e a comunidade.

PAIS PROJECT

Atua como catalisador para missões e
evangelismo em Universidades.

PAIS COLLECTIVE

Auxilia as empresas a construir uma
cultura que se preocupa com o Reino
no ambiente profissional.

PAIS VENTURE



Como é a parceria?

O Pais recruta os aprendizes, realiza todas as
entrevistas e promove o aprendizado.

PAIS FORNECE RECRUTAMENTO E TREINAMENTO

A liderança da equipe no dia a dia é feita por um
líder experiente do Pais, que é responsável por
garantir que a visão da Missão seja cumprida nas
atividades realizadas.

PAIS FORNECE GERENCIAMENTO

O Pais fornece a estrutura e organização para
supervisionar a qualidade do trabalho das equipes
para maximizar seu potencial, o que inclui
gerenciamento, recursos didáticos e avaliações.

PAIS FORNECE ESTRUTURA

O aprendiz arca com suas despesas pessoais e taxa
de solicitação de visto, se necessário.

O APRENDIZ DO PAIS FORNECE



Como é a parceria?

A igreja providencia acomodação e refeições para
cada aprendiz na casa de um membro da igreja.

A IGREJA FORNECE HOSPEDAGEM

A igreja fornece o custo de transporte ou um
veículo, incluindo combustível, seguro e registro
para facilitar o funcionamento da equipe.

A IGREJA FORNECE TRANSPORTE

Administrar uma equipe do Pais é um esforço
colaborativo entre o Pais, os aprendizes e a igreja. O
investimento inclui, mas não apenas isso, o
seguinte: gerenciamento da equipe do Pais,
conferências, suporte de administração, colocação
de estadia e discipulado. Os custos variam de
nação para nação. Maiores detalhes podem ser
fornecidos mediante solicitação.

A IGREJA INVESTE



Objetivos e
expectativas

CARÁTER
Os aprendizes são bons modelos,
demonstrando na prática os
princípios do Reino.
INTEGRAÇÃO
A equipe divulga as atividades
semanais da igreja na comunidade
para que haja a integração entre
ambas.
RELACIONAMENTOS
Os aprendizes buscam ativamente
construir fortes relacionamentos
com outros membros do Pais, com
a igreja e sua família anfitriã.

COMUNIDADE
As equipes do Pais fornecem o mínimo de 10 horas de
Evangelismo por semana em sua comunidade local, além dos
projetos já mencionados acima. A forma de divulgação
depende da equipe escolhida pela igreja.

COMPROMETIMENTO
Os aprendizes são comprometidos com o trabalho como um
todo, não apenas com seus próprios interesses. Portanto, eles
serão bons modelos em seu comparecimento ao serviço da
igreja.

COMPETÊNCIA
Os aprendizes buscam aprender
constantemente   através do
crescimento espiritual e pessoal ao
longo do ano.
EM RESUMO
A equipe trabalha na comunidade
como missionários e equipa a
congregação para ser missionária.



O Pais oferece mais de 200 horas de
treinamento usando os seguintes recursos:

O Pais oferece um treinamento intensivo de duas
semanas no início de cada semestre. Os aprendizes
são ensinados sobre os programas catalisadores  do
Pais, princípios, técnicas e métodos, a fim de equipar
e capacitá-los para o trabalho na igreja e na
comunidade.

TREINAMENTO FUNDAMENTAL

O Pais capacita e treina os missionários para serem
líderes, tanto de novas equipes quanto para um
conhecimento que podem aplicar ao longo de suas
vidas. Um treinamento intensivo que acontece duas
vezes por ano.

LEAD

treinamento de aprendizes



O Pais oferece anualmente uma "Conferência orientada por
ideia", na qual os membros do Pais, pastores de jovens, líderes
de igrejas e professores se reúnem para trocar ideias e se
equipar com formas novas e inovadoras de implantar nossos
programas.

SWAP

O Pais oferece vídeos semanais de treinamento interativo
chamados "Livewire". Estes também estão disponíveis para a
igreja.

VÍDEOS LIVEWIRE

O Pais oferece orientação individual quinzenal e mentoreio
contínuo aos aprendizes.

SESSÕES DE MENTOREIO

O Pais oferece um acampamento anual de três dias para
encorajar e inspirar aprendizes, além de dar a oportunidade
de relaxar e recarregar suas energias.

FRESH

treinamento de aprendizes



Testemunhos

“O Pais em nossa Igreja é uma excelente ferramenta que tem
treinado nossos jovens e adolescentes para alcançar sua própria
geração de uma forma atraente e dinâmica e, como resultado,
temos visto um evangelho claro e relevante à cultura da escola.”
Pastor de Missões na Igreja Batista Memorial de São Paulo/SP.

MAURÍCIO SILVA

“[O Pais] agrega muito valor à igreja, ajuda nos ministérios, alcança
pessoas de fora, do meio acadêmico e consegue encontrar um
caminho certo de levar Jesus até os estudantes.”
Bispo na Igreja Anglicana Amor em João Pessoa/PB.

MÁRCIO MEIRA

“As escolas são um campo missionário em aberto e, como cristãos,
precisamos tomar conta desse campo. O Pais é uma das melhores
ferramentas, hoje, para entrarmos nas escolas e alcançar esses
jovens.”
Pastor sênior na Igreja Anglicana Amor em Natal/RN.

LUÃ SANTOS

“O Pais trouxe um impacto positivo na nossa igreja, nas escolas e na
comunidade.”
Pastor sênior na Igreja Batista Shalom de Natal/RN.

VICENTE NETO



próximos passos

Você pode assistir ao 
documentário sobre o Pais em 

paismovement.com.br/the-spirit-of-a-pioneer 
 

Para saber mais sobre o que 
dizem outros pastores, visite 

paismovement.com.br/junte-se/igreja/

SAIBA MAIS SOLICITE UMA EQUIPE
Se você quiser uma equipe do Pais em

sua igreja ou tiver alguma dúvida, 
entre em contato conosco:
Telefone | (11) 9 8842-8744

E-mail | brasil@paismovement.com



paismovement.com.br

Pais Movement Brasil
CNPJ | 15.217.478/0001-45
Av. Dr. Altair Martins, 520

Raposo Tavares  - Osasco/SP
Telefone | (11) 9 8842-8744

E-mail | brasil@paismovement.com

@paisbrazil


