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Foco do Ministério: mobilizar fazedores de discípulos.

Objetivo: Esta vaga é estratégica para mobilizar a igreja Chadiana 
para missões enquanto eles se engajam diretamente com os não 
alcançados todos os dias em suas salas de aulas. A igreja nacional 
deseja ter escolas evangélicas sólidas, que verdadeiramente 
ensinam a bíblia na comunidade.

Principais tarefas:
-Trabalhar juntamente com a Chadian Church para treinar e 
prepararar os educadores cristãos chadianos e suas escolas e 
ensinar a bíblia intencionalmente e estrategicamente nas escolas.
-Ensinar a partir de uma cosmovisão bíblica que é radicalmente 
diferente de uma escola normal do Chade.
-Engajar intencionalmente em relacionamentos com a comunidade 
ao redor, vendo o trabalho como uma oportunidade de cumprir a 
Grande Comissão.
-Treinar educadores cristãos do país em programas de discipulado 
para professores, e de histórias bíblicas para escolas. -Ensinar 
inglês em escolas cristãs.
-Visitar escolas cristãs para encorajar as equipes que foram 
treinadas e promover treinamentos seguintes.
-Dar assistência as necessidades da organização de estatísticas 
das escolas cristãs;
-Treinamento e suporte de professores que ensinam a próxima 
geração de crentes para que cresçam numa base sólida.
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Outras oportunidades: discipular e construir relacionamento com professores chadianos e inrejar 
com eles baseados no treinamento e ensino da bíblia. Essa equipe ministerial trabalha junto com uma 
associação cristã chadiana que promove e lidera este trabalho. Já existem chadianos envolvidos nas 
mesmas tarefas e o principal papel desta equipe será treinar os nacionais.

Residência: aluguel provido pela missão, atualmente nossa equipe vive em casas com eletricidade 
todos os dias devido a sistemas solares, assim como água corrente. Mesmo sendo básico, não é 
anormal da vida do Chade.

Descrição

Experiência e qualificações

Requeridas
- Graduação completa
- Francês – nível 3 (pré e durante aplicação)
- Árabe Chadiano – nível 3.
Outras informações de idioma: Um ano de aula de francês durante o projeto. O francês é a principal 
língua para comunicação no ministério assim como quase todo o treinamento e ensino será feito em 
francês. O árabe será utilizado principalmente na vida cotidian

Desejadas
- Certificado de ensino, especialidade em literatura, experiência com desenvolvimento de grade 
curricular, educação de adultos e com informática
- Características pessoais: paixão pela igreja nacional assim como pelos povos não alcançados, coração 
ensinável, disposição para aprender com os nacionais, mentalidade colaborativa, disposição de viver 
de maneira simples, sem eletricidade e possivelmente sem água corrente, capacidade física de suportar 
calor e seca extremos, disposição para trabalhar em equipe e viver em comunidade, de portar abertas 
e adaptar-se à cultura local.


