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E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és
de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque
foste morto e com o teu sangue compraste para
Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e
nação;
Apocalipse 5:9

Almeida Revista e Corrigida 2009 (ARC)

NO SE VENDE - MATERIAL GRATUITO
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INSTRUÇÕES PARA O PRÓXIMO PASSO
Escolha uma etnia, faça um treinamento e vá até eles. Se precisar
de ajuda, envie um email para aue@comibam.org. Você também
pode compartilhar suas perguntas ou dúvidas comunicando-se
com:

Mateus 28:19 – Portanto, ide e fazei discípulos de todas as
"nações" (nações = ethne = etnias), batizando-as em nome do Pai
e do Filho e do Espírito Santo. (Almeida Revisada)

Cassiano Batista da Luz
AMTB - Associação de Missões Transculturais Brasileiras
contato@amtb.org.br
www.amtb.org.br

Cada movimento, organização ou líder pode
mobilizar, enviar ou mesmo ir a esses grupos étnicos.

CATÁLOGO NA INTERNET
Para mais informações e para ver os perfis de grupos étnicos neste
catálogo em português, visite:
http://es.etnopedia.org/wiki/
(no futuro próximo http://pt-br.etnopedia.org/wiki/)

Guia do Catálogo:
Totalmente não alcançadas = 0% de cristãos evangélicos
Não alcançadas = menos de 2% de evangélicos (pode ser que a
porcentagem de evangélicos é muito baixa e não haja igrejas
estabelecidas)
Algum progresso = mais de 2% de cristãos evangélicos
Alcançada = mais de 5% de cristãos evangélicos
Sem a Bíblia = Não há Escritura na sua língua
[2017] = Ano de atualização do status de cada etnia em relação
ao Evangelho.
Símbolos usados:
+ Mais informação (entre em contato com o movimento missionário nacional para receber mais informações)

* A etnia é mencionada em outro catálogo, por razões de mobi-

Clique em “menu”, depois “catálogo de etnias não alcançadas” e
escolha a opção “Brasil”.
INFORMAÇÃO SOBRE O MOVIMENTO MISSIONÁRIO
Para encontrar mais informações sobre o movimento missionário
na América Latina, entre na página da COMIBAM (Cooperação Missionária Ibero-Americana) clicando neste link:
http://ww.comibam.org
Busque também a página da AMTB:
http://www.amtb.org.br
REPRODUÇÃO DO CATÁLOGO
A capa do catálogo pode ser modificada conforme as necessidades
do seu projeto.
Você tem informações mais atualizadas?
Se quiser atualizar as informações que constam do catálogo, por
favor envie um e-mail para: aue@comibam.org

lização.

Catálogo atualizado em agosto de 2017.

