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Nome do Projeto 
PROJETO DISCÍPULOS GLOBAIS 

Local de Atuação 
REGIÃO AMAZÔNICA 

Responsáveis pelo Projeto 
Coordenador Geral:  

Arthur Cavichiolli de Oliveira 

arthur@missaodoceu.org.br 

(19) 98920-7070 

 

 

Site: 

https://missaodoceu.org.br/discipulos-globais/

Missão do Céu 
A Associação Missão do Céu é uma organização missionária, sem fins lucrativos, que atua na Região 

Amazônica principalmente na área de logística e projetos de cooperação missionária. É uma missão de apoio 

a outras organizações parceiras, com o propósito comum de levar o Evangelho para as pessoas que vivem 

nos lugares mais isolados da Amazônia. 

 

Apresentação 
O projeto Discípulos Globais, desenvolvido pela Global Disciples (https://globaldisciples.org/) almeja 

cooperar com o desenvolvimento da igreja local, mobilizando e capacitando os cristãos para compartilhar o 

Evangelho, fazer discípulos e plantar igrejas entre as populações menos alcançadas em todo o mundo. 

 

Motivação 
O projeto Discípulos Globais mostra-se útil como ferramenta para um dado alarmante apresentado 

pelo Projeto Fronteiras (2015): "Há trinta e cinco mil comunidades tradicionais na Amazônia brasileira e 

dezessete mil delas não possuem acesso ao Evangelho". Além disso, após muitas viagens para o interior, 

percebeu-se a necessidade de um método contextualizado de discipulado para os ribeirinhos, bem como a 

provisão de treinamento e ensino para pastores e líderes do interior amazônico.  

 

 

Metodologia  
O treinamento começa quando o grupo de igrejas parceiras escolhe líderes (diretores) para o 

programa de discipulado e plantação de igrejas em determinada região, com povos menos alcançados. A 

Global Disciples treina esses diretores em 10 dias para que eles apliquem a capacitação necessária aos 

escolhidos das igrejas locais durante 30 dias, com convívio na comunidade. Essa capacitação contextualizada 

divide-se em 10 dias de conteúdos teóricos e 20 dias focados na prática. 

Desse modo, viabiliza-se o desenvolvimento de igrejas saudáveis, autossustentáveis e 

autoenviadoras, capazes de fazer discípulos entre os não alcançados. A Missão do Céu, portanto, tem a tarefa 

de conectar parceiros para fomentar a evangelização e o discipulado nos lugares mais remotos da Amazônia. 
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Resultados Alcançados 
O projeto ainda não chegou à região Amazônica, não havendo, portanto, resultados alcançados. 

 

 

Resultados Esperados 
Treinar líderes e obreiros locais para o discipulado e a plantação de igrejas no interior do Amazonas. 

Acreditamos que Deus chama cristãos locais para o pastoreio de Suas ovelhas e para a proclamação do 

Evangelho. 

Os Discípulos Globais pretendem abrir pelo menos duas turmas, em Manaus, de líderes com foco no 

interior do estado do Amazonas e no interior do Pará, local ainda não definido. 

Este projeto tem como foco principal cumprir o “Ide” que o nosso Senhor nos ordenou (Mt 28.19), 

iniciando um movimento bíblico de plantação de igrejas. 

 

 

Orçamento  
Seguem os valores médios para treinamento e o orçamento previsto para o Projeto Discípulos Globais 

(Global Disciples) em 2021:  
 
Logística dos alunos para os treinamentos: 

Mês Qte Valor estimado 

Abril 15 alunos R$ 7.500,00 

Setembro 15 alunos R$ 4.000,00 

TOTAL: R$ 11.500,00 

 
Viagem de prospecção para novas turmas: 

Possivelmente em Santarém/PA. 

Custos necessários  Qte Valor estimado 

Horas de voo 4h R$ 8.800,00 

Hospedagem * 3 R$ 500,00 

Alimentação* 3 R$ 200,00 

TOTAL: R$ 9.500,00 

*03 tripulantes – (02 diárias) 

 
 

Pessoal Necessário  
A Missão do Céu disponibilizará a aeronave para o transporte e logística, caso sejam necessários ao 

programa, incluindo assim: 2 pilotos, pessoal da área de operações, relações institucionais, comunicação e 

possíveis voluntários.   

Os instrutores dos cursos serão missionários e/ou convidados das organizações parceiras envolvidas. 

Este programa possibilita a inclusão de mais voluntários em todas as fases. 
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