
Ministério Maba

O Time de Ministério Maba busca reproduzir igrejas bíblicas, 
que sejam auto sustentáveis entre as comunidades Maba, 
sendo guiados pelo Espírito Santo, compartilhando o evangelho, 
fazendo discípulos e trabalhando juntamente com crentes 
locais.

Principal objetivo: ver Igrejas cristocêntricas entre o povo Maba.

Principais tarefas: trabalho na base (saúde, educação, 
desenvolvimento etc), evangelismo, discipulado e mobilização 
da pequena igreja local.

Outras oportunidades: existem muitas oportunidades de 
compartilhar histórias e verdades das escrituras enquanto a 
equipe interage com a comunidade local. Além disso, existem 
oportunidades de discipulado no contexto local da igreja 
que está comprometida com os estrangeiros e não cristãos 
localizados na cidade. O desejo é que o time de ministério 
Maba tenha impacto entre os não cristãos que já adoram juntos, 
discipulando e lançando a visão de alcançar os não alcançados 
entre eles. Queremos fazer isso juntamente com a igreja local 
que irão cumprir essa tarefa nos arredores da área.
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Ministério Maba

Requeridas
- Algum treinamento profissional que seja útil para servir na base e à comunidade (saúde, educação, 
desenvolvimento, esportes etc).
- Francês: nível 3 de Proficiência (antes e depois da aplicação)
- Árabe Chadiano: nível 3 de proficiência
- Maba: Nível 2
- Outras informações da língua: durante a aplicação: árabe chadiano nível 3, Maba nível 3-4.
Entendemos que a língua pode ser o aspecto mais assustador ao juntar-se a equipe. Nós pedimos 
que todo o time passe um ano estudando Francês antes de chegar ao campo. Uma vez que estiver 
no Chade, irão começar a aprender o árabe chadiano – a principal língua que domina a maioria 
das áreas em que os povos não alcançados muçulmanos são encontrados. Uma vez que membro 
do time alcançar o nível 3 no Árabe, irá passar a aprender o Maba. Parece difícil, mas é possível! 
Nós ajudaremos garantindo que haja um programa de aprendizado de idiomas a ser seguido.

Desejadas
-  Experiência com medicina e educação dão muitas oportunidades neste local, já que a população 
tem pouco acesso às duas coisas. Médicos, enfermeiros, professores de inglês, agricultores e 
desenvolvedores também são bem-vindos.
- Preferível que tenha graduação em universidade, mas não obrigatório.
- Características pessoais: disposição de viver de maneira simples e num local remoto, muitas 
vezes sem eletricidade e acesso a comida fresca. Isso significa que a equipe deve estar disposta 
a viver de maneira mais isolada sem muitos confortos modernos. Procuramos por quem trabalhe 
duro e possa viver nas altas temperaturas do Chade em condições simples.

Experiência e qualificações


