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Estamos muito felizes pela oportunidade de com-
partilhar com a sociedade as realizações da 
Missão do Céu em 2020. É um privilégio para nós, 
servir a sociedade e a comunidade amazônica 
com os recursos, projetos, parcerias e ações de 
diversas naturezas. Reconhecemos a graça de 
Deus para com nossa organização em todos os 
sentidos.sentidos. Em ano de Pandemia, com tantas 
restrições e dificuldades, não fomos impedidos 
de atuar, apesar de não alcançarmos nossas ex-
pectativas do início do ano. 
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Completamos cinco anos de atuação e 2020 foi um ano marcante com a chegada de 
vários novos integrantes em nossa equipe e o desenvolvimento de diversas áreas que 
estavam deficitárias como comunicação social, gerenciamento de projetos, planeja-
mento estratégico e treinamento avançado em pilotagem de aeronaves, dentre outras. 
Louvamos a Deus pelo que Ele fez e pelo privilégio de sermos instrumentos nas Suas 
mãos. 
A Missão do Céu nasceu da visão de desenvolver projetos missionários na Amazônia 
como resposta à demandas que o campo missionário apresente. Ou seja, "o campo" é 
participante essencial para as nossas ações. Por isso, estamos sempre procurando 
ouvir e observar as necessidade do campo missionário, ou seja, conversando com pas-
tores, obreiros e missionários a respeito disto e estudando a possibilidade de desen-
volvermos projetos que possam ir ao encontro deles. 
Portanto, projetos como o Cartão do Céu, Ministério Acolher, treinamento em plan-
tação de igrejas, evangelismo, discipulado e inclusive os voos, que servem de apoio 
para que estas ações sejam realizadas nas localidades mais distantes na Amazônia, 
todos são voltados para suprir as demandas do campo, para que o Evangelho possa ir 
mais longe e alcançar os que menos tem oportunidade de ouvir a respeito do amor de 
Deus.
Nosso desejo é que Deus possa ser glorificado em todas as nossas ações, pois é pra 
isso que existimos, até que todos os povos o adorem.

Márcio Rempel
Presidente da Missão do Céu 

Palavra do Presidente



Levar o Evangelho mais longe na Amazônia

Nossos Valores
MISSÃO

Visão 2025: Programas em parcerias missionárias atuantes nas regiões 
oeste e sul da Amazônia

VISÃO

Nos comprometemos com:
• A proclamação do Evangelho em áreas remotas, pois é nosso chamado
• A excelência em tudo que fazemos, pois é como adoramos a Deus
• O serviço ao próximo, pois é como amamos a Deus
• A mobilização, pois somos Corpo de Cristo
• A integridade e transparência, pois é como vivemos

VALORES
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No que cremos
Cremos que o homem foi criado à imagem de Deus, e que por ter 
pecado, trouxe culpa universal e depravação à raça, necessita de re-
denção, que só lhe pode vir por Graça Divina mediante a fé. 

Cremos que a Bíblia é divinamente inspirada e originalmente inerrante, 
é a suprema e final autoridade em questões de fé e prática. 

Cremos em um só Deus, que subsiste eternamente em três pessoas: o 
Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cremos na divindade plena de Jesus Cristo, 
no seu nascimento virginal, na sua vida imaculada, na sua morte reden-
tora, na sua ressurreição corporal, na sua intercessão presente e na sua 
volta pessoal. Cremos na Pessoa Divina do Espírito Santo, que opera o 
novo nascimento no homem, habitando nele e habilitando-o a viver san-
tamente.

Cremos na unidade espiritual de todos os crentes e na universalidade da 
Igreja de Cristo, cuja missão é pregar o Evangelho a toda a criatura. 
Cremos na ressurreição corporal tanto dos justos como dos injustos, na 
bem-aventurança eterna dos salvos, bem como no castigo eterno dos 
perdidos.
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Como nos 
ORGANIZAMOS
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ENTRADAS
Origem das Entradas 2020

Doações para
a compra

de aeronave

0,00 2 milhões1.000.000,00500.000,00 1.500.000,00

Doações de
Mantenedores

Regulares

Doações
de Parceiros
de projetos

Doações
Esporádicas

R$2.000.000,00

R$1.319.682,00

R$157.920,82

R$19.141,77

SAÍDAS
Destino das Saídas 2020

Aviação,
Operações de voo,
Manutenção e
Treinamento

0,00 700.000,00350.000,00175.000,00 525.000,00

Administração,
Infra-esrutura,

pessoal

Projetos,
Mobilização,

Cuidado Pastoral,
Treinamento,
Ferramentas

Relações
Institucionais,
Comunicação,

Parcerias

R$627.081,00

R$406.295,00

R$186.838,04

R$18.009,80

Relatório  
FINANCEIRO
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AMAZONAS

Autazes

Careiro
PARÁ

AMAPA
RORAIMA

Iranduba
Manaus

Santa Isabel
do Rio Negro

Comunidade 
Santa Cruz

Juaruna

Tribo Sateré Mawé

Comunidade
Samaúma

Benjamin Constant

São Gabriel
da Cachoeira

Santo Antônio do Içá

Boa Vista

Barreirinha
Terra Santa

Comunidade 
de Jauaruna

Boa Vista do Ramos

Mobilização em parceria com diversas or-
ganizações para a arrecadação e dis-
tribuição de Cestas Básicas e Bíblias para 
famílias em risco alimentar na região 
amazônica.
 
A parceria foi entre Missão do Céu, CON-
PLEI, Projeto Povos (Igreja Nazareno), Par-
tilhe, Igreja Evangélica Assembléia de De-
us-PA, Nova Igreja Batista Careiro, MIR-Sul, 
Missão AMOR e  MUDY. 

Ao todo foram entregues 660 cestas e 600 
Bíblias em 30 localidades/parceiros. A 
Missão do Céu arrecadou cerca de 
R$58.464,66 e aportou mais R$40.000,00 
de seus próprios recursos para as entregas 
durante os meses de maio até agosto.

AoAo lado, seguem algumas das locali-
dades/regiões atendidas:

Atos de Amor

PRINCIPAIS PROJETOS 
REALIZADOS EM 2020

CAMPANHA
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AMAZONAS

Comunidade de 
Autaz-Mirim PARÁ

AMAPA
RORAIMA

Iranduba
Manaus

Santa Isabel
do Rio Negro

Tribo
Hixkaryana

Comunidade
Samaúma

Atalaia do Norte

São Gabriel
da Cachoeira

Santo Antônio do Içá

Boa Vista

Terra Santa

Comunidade 
de Jauaruna

Comunidade 
do CametáComunidade do Abuim

Faro

Comunidade do Anumã

Lago do Pirauacá

Maués
Parintins
Nhamundá

Autazes

Iauaretê

Tabatinga

Atalaia do Norte

Lábrea

Envira
Itamarati

Eirunepé

PRINCIPAIS PROJETOS 
REALIZADOS EM 2020

CAMPANHA

SERVIR
Em parceria com a ONG APRISCO localizada 
em Rio Grande da Serra - São Paulo, provi-
denciamos os meios logísticos por meio de 
parceiros e prestadores de serviço na dis-
tribuição de quase uma tonelada de me-
dicamentos para diversas localidades. 

Medicamentos para tratamento de várias 
doenças, que foram entregues para enti-
dades e profissionais da área de saúde, 
tanto pública quanto privada. 

Ao lado algumas das localidades atendidas 
foram:

Obs.: Todos os custos logísticos e operacionais 
desde SP foram assumidos pela Missão do 
Céu.
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PRINCIPAIS PROJETOS 
REALIZADOS EM 2020

CAMPANHA

Esperança 
em Parintins
Suporte logístico, transporte aéreo gratuito de 
equipamentos, materiais e suprimentos para os 
hospitais públicos de Parintins, Nhamundá, 
Barreirinha e Maués (todos no Amazonas) nos 
meses de maio e junho/2020. 

TransportamosTransportamos mais de 4 toneladas em 9 
missões de voo para estas localidades, seguindo 
todos os protocolos de segurança sanitária.
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PRINCIPAIS PROJETOS 
REALIZADOS EM 2020

CUIDADO PASTORAL

Ministério Acolher
O Ministério Acolher é a unidade de Cuidado Integral do Missionário da Missão do Céu que visa 
dar apoio e suporte intencional e estratégico aos missionários no campo, pastores e suas 
famílias tanto no âmbito interno (Missão do Céu) como externo (agências missionárias e igrejas 
com trabalhos na Região Amazônica).

ComeçamosComeçamos o ano de 2020 com uma ideia e um sonho, de desenvolver um ministério que 
pudesse cuidar de obreiros do Senhor na região amazônica de forma integral. E em menos de 1 
ano, o Acolher se tornou uma realidade. A equipe planejou, organizou e elaborou um projeto 
bastante amplo e adequado para a realidade amazônica. Pela graça e misericórdia de Deus, 
terminamos o ano de 2020 inaugurando o Ministério Acolher, com 3 salas de atendimento junto 
ao novo escritório da MDC.

Realizações do Ministério Acolher em 2020:

Foram realizados 380 atendimentos psicológicos, dos quais 27 em parceria com o CIM 
Brasil. Os demais são atendimentos a pastores/obreiros e suas famílias. Houveram ainda 
outros 64 atendimentos de aconselhamento em parceria com o projeto  Âncora, que é um 
projeto de aconselhamento sistêmico sem fins lucrativos, realizado por conselheiros de 
diversas denominações e agências missionárias.

Treinamento de equipe de alto desempenho, realizado no flutuante da Missão Amor, no dia 
31/07/2020 com a ministração do profissional psicólogo Carlos Ramalho.

EmEm novembro/20, o Ministério Acolher realizou uma confraternização de fim de ano para a 
equipe da Missão do Céu.
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PRINCIPAIS PROJETOS 
REALIZADOS EM 2020

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Projeto I-FIX Brasil
O I-FIX Brasil propõe o treinamento básico e contextualizado para manutenção de motores do 
cotidiano do Povo Amazônico, como: motores de barcos, motosserras, grupo geradores etc. 
Está direcionado a pessoas envolvidas na propagação do Evangelho.

Este projeto é resultado da parceria com a ITEC - Indigenous People's Technology and Education 
Center (https://www.itecusa.org/).

Em 2020 foi realizado em Lábrea/AM, o 
treinamento de 18 membros das equipes 
missionárias que atuam no rio Purus da 
organização parceira MEAP (Missão Evangélica de 
Assistência aos Pescadores). Em paralelo a esse 
treinamento, foi planejado a expansão desse 
projeto para o formato de vídeo-aulas gravadas 
dentrodentro do Cartão do Céu (Micro SD), 
proporcionando um alcance maior dentro da 
Região Amazônica e com um excelente custo 
benefício. A previsão para que esse novo formato 
seja lançado durante o 2º trimestre/2021.
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PRINCIPAIS PROJETOS 
REALIZADOS EM 2020

EVANGELISMO E 
PLANTAÇÃO DE IGREJAS

Ceifeiros
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AMAZONAS
PARÁ

AMAPA
RORAIMA

Manaus
Alvarães

Brasilia

João Pessoa

Goiânia

Autazes
Iranduba

Itacoatiara
Itapiranga
Silves

Presidente Figueiredo

Macapá

Santarém
Terra Santa

Borba

Japurá
Santo Antônio

do Içá

São Gabriel
da Cachoeira

Careiro
Novo
Aripuanã

Boca do Acre
Lábrea

Luís Eduardo
Magalhães

Eirunepé
Envira

Ipixuna

Mâncio Lima
Porto
Walter

Marechal 
Thaumaturgo

Cuiabá

Curitiba

Cruzeiro 
do Sul

Boa Vista

Benjamin
Constant

Atalaia
do Norte Tefé

Caapiranga Anamã

Manacapuru

Anori
Beruri

Codajás

Carauari
Coari

PRINCIPAIS PROJETOS 
REALIZADOS EM 2020

FERRAMENTAS MINISTERIAIS

Cartão do Céu
O Cartão do Céu trata-se de um cartão de 
memória (SD-Card) com a Bíblia NTLH completa 
em áudio e uma coletânea de 1300 horas de pro-
gramas da rádio Voz dos Andes – HCJB, com diver-
sos temas: discipulado, educação de filhos, estudo 
bíblico, casamento, vídeo do filme Jesus. Pode ser 
utilizado em aparelhos celulares e outros disposi
tivos compatíveis com leitura de SD-Cards.

Em 2020 tivemos o privilégio de distribuir 2.028 
cartões para mais de 40 localidades situadas na 
Região Amazônica. Tivemos a oportunidade de 
entregar diversos cartões em estados como Acre, 
Amazonas, Mato Grosso, Pará e Roraima. 
Além dessas entregas, Deus nos proporcionou a 
criação de um sistema de gerenciamento em par-
ceriaceria com a missão HCJB, que tem como objetivo 
gerenciar as movimentações do “Cartão do Céu” 
desde a aquisição de cartões micro SD, as 
gravações, as distribuições até a entrega para o 
ouvinte final com a instalação no celular. Esse 
sistema já está “rodando” desde o último trimes-
tre de 2020 e tem sido uma excelente ferramenta 
para traçarmos o planejamento estratégico para 
os próximos anos e assim nos auxiliar na missão 
de levarmos o Evangelho mais longe.

Ao lado seguem algumas das localidades que 
foram beneficiadas com a entrega dos cartões:
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Campo Grande

Codajás

Tefé

Japurá

LábreaEirunepé
Itamarati

Itapiranga
Silves

Santarém
Terra SantaManaus

PRINCIPAIS PROJETOS 
REALIZADOS EM 2020

FERRAMENTAS MINISTERIAIS

O Caminho para Deus
O Caminho para Deus é um livro de estudo bíblico e dis-
cipulado básico da fé cristã. É uma ferramenta sem custos 
para o obreiro, pastor e missionário que tem pouco 
acesso a este tipo de material. Portanto, torna-se uma fer-
ramenta evangelística necessária pelos missionários junto 
às populações nas áreas isoladas na Região Amazônica.

Mesmo em meio a pandemia, Deus tem nos dado estraté-
gias para entregarmos esse livro por todo o estado do Am-
azonas, alguns estados da Região Amazônica e outros es-
tados do Brasil. Em 2020 foram distribuídos 1.096 livros 
divididos em 12 municípios. (Ao lado seguem algumas 
das localidades que foram beneficiadas com a entrega 
dos livros):

Em outubro/2020, Deus nos proporcionou ampliar esse 
projeto para um novo formato: Audiobook.  Em parceria 
com 04 organizações: Missão do Céu, HCJB, Missão Ma-
ranatha (Alemanha) e Projeto Resgate, teremos a opor-
tunidade de lançar em 2021 (1º Trimestre), se assim Deus 
nos permitir, o Audiobook O Caminho para Deus na língua 
portuguesa. Além de conseguirmos expandir o alcance 
dos ouvintes no Brasil, levaremos uma excelente ferra-
menta para países estrangeiros de língua portuguesa.
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PRINCIPAIS PROJETOS 
REALIZADOS EM 2020

AVIAÇÃO 
MISSIONÁRIA

Apesar do ano de Pandemia, no qual a grande 
maioria dos projetos missionários foram suspensos 
ou adiados, conseguimos manter um bom 
movimento de voos. Aprofundamos o treinamento 
dos pilotos e elevamos o nível da tripulação. Este 
também foi o ano que mais operamos em voos 
humanitários e de socorro. Atendemos povos do 
nortenorte e oeste do Pará, voos de emergência para 
retirada de pessoal de áreas remotas e voos de 
suprimento de materiais e equipamentos em 
hospitais pelo interior do Amazonas. 
Desenvolvemos projetos de logística aérea para 
supervisão pastoral, plantação de igrejas, 
treinamentos diversos e tradução bíblica em 
parceriaparceria com CONPLEI, Igreja Presbiteriana de 
Manaus, Missão Novas Tribos do Brasil, WEC 
Amazônia, SETERAM, Ministério Ceifeiros e Primeira 
Igreja Batista de Parintins, dentre outros. Tendo 
voado um total de 227 horas de voo em 2020 e 
investido mais de R$400.000,00 em horas de voo, 
incluindo as manutenções de rotina.

Treinamento = 25 horas de voo

Suporte humanitário no Pará = 25 horas de  voo

Retirada de pessoas em áreas isoladas devido a 
Pandemia = 20 horas

Suporte  humanitário em Parintins e região = 22 horas

Suporte ao Pátria Voluntária / cestas básicas = 8 horas

Suporte ao CONPLEI Suporte ao CONPLEI - 11 horas 

Plantação de Igrejas no Juruá e Solimões = 25 horas

Plantação de Igrejas e tradução no rio Negro = 30 horas

Supervisão pastoral e treinamento com parceiros = 35h

Voos para manutenção = 20h

Outros voos = 6h
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PRINCIPAIS PROJETOS 
REALIZADOS EM 2020

Relatório final de operações de voo:

Missões parceiras:

AVIAÇÃO 
MISSIONÁRIA

1. Missão Novas Tribos do Brasil

2. WEC Amazônia (Projeto Amanajé)

3. Igreja Presbiteriana de Manaus

4. Primeira Igreja Batista de Parintins

5. Ministério Ceifeiros

6. SETERAM

7. MEAP7. MEAP

8. Missão Sal e Luz Amazônia

9. Aliança de Esperança

10. CONPLEI

11. Projeto SEMEAR (Pr. Alcedir)

12. AMTB

Aeronave

PR-ZJM 201 11200 375 42

PR-ZMB 26 1105 22 4

Horas de
voo

Carga Passageiros Localidades
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