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Nome do Projeto 
CARTÃO DO CÉU 

 

Local de Atuação 
REGIÃO AMAZÔNICA 

 

Responsáveis pelo Projeto 
Coordenador:  

Pastor Airton Silva 

cartaodoceu@missaodoceu.org.br  

(92) 99336-4234 

 

Site: 

www.missaodoceu.org.br/cartaodoceu 

 

Missão do Céu 
A Missão do Céu é uma organização sem fins lucrativos, que atua em projetos, mobilização e apoio a 

outras organizações parceiras, com o propósito de levar o Evangelho e suas expressões de amor para 

quem vive em lugares de difícil acesso na Amazônia. 

 

Apresentação 
O Cartão do Céu é um cartão de memória (micro SD-Card) com a Bíblia em áudio e uma coletânea de 

áudios e vídeos, somando mais de 3450 arquivos (mais de 680 horas) de mensagens disponíveis para os 

ouvintes. Pode ser utilizado em aparelhos celulares e outros dispositivos compatíveis com leitura de SD-

Cards. 

 

Motivação 
Sabemos que a fé vem pelo ouvir. E, disponibilizar o Evangelho para as pessoas que moram em 

lugares de difícil acesso é um grande desafio, sendo assim, esta ferramenta evangelística é voltada para 

grupos de tradição oral, não-alfabetizados ou com dificuldades em leitura e/ou compreensão de 

mensagem escrita.  

Sabe-se que grande parte da população amazônica, mesmo no interior, tem acesso aos dispositivos 

compatíveis com a leitura de SD-Cards, sendo comum a utilização dessas mídias mesmo onde não há 

sinal de celular/internet disponível. Portanto, esta ferramenta evangelística torna-se de grande utilidade 

para os obreiros junto às populações nas áreas isoladas na janela amazônica. 

 

Metodologia 
O projeto é resultado da parceria entre a HCJB Brasil e a Missão do Céu que desenvolvem a estratégia, 

captação de recursos, divulgação, gestão de produção e distribuição dos cartões. Conta com apoios da 

Sociedade Bíblica do Brasil, que disponibiliza o conteúdo da Bíblia NTLH em áudio, Luz em Ação que 

fornece a série Tetelestai, Inspirational Films, Inc com o Filme Jesus, Encontro com a Palavra (ECAP) com  
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um estudo completo da Bíblia e muitos outros parceiros que fornecem seus programas para compor o 

cartão. O ICM International Cooperating Ministries tem nos apoiado para que os cartões possam chegar 

gratuitamente ao público-alvo. A distribuição dos Cartões na Janela Amazônica é feita através dos 

parceiros que utilizam aviação missionária, os que participam dos eventos que a MDC está presente, de 

missionários que estão nos seus respectivos campos e igrejas locais nos campos missionários, de 

organizações missionárias e pastores que utilizam dessa mídia para a evangelização.  

  

Resultados Alcançados 
ANO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Cartões 

Distribuídos 

150 550 850 2.513 2028 1426 (em 

andamento) 

TOTAL DE CARTÕES DISTRIBUÍDOS: 7.517  
Atualizado em dezembro de 2021 

 

Resultados Esperados 
Espera-se que essa ferramenta através da oralidade facilite a compreensão do Evangelho aos grupos 

que são alvo de evangelismo e discipulado dos missionários, pastores e obreiros que utilizam o Cartão 

do Céu.  

Temos como estimativa a divulgação, captação de recursos, produção e distribuição de 3.000 (três 

mil) cartões anuais, tendo a possibilidade de aumentar anualmente esse alvo, tendo como objetivo alcançar 

toda a Janela Amazônica. 

 

Orçamento 
O custo médio para a aquisição e produção de 1 (um) cartão é de R$ 50,00.  

 

Para 2021 é previsto a entrega de 3.000 cartões. Abaixo seguem os dados projetados: 

 

Projeto Cartão do Céu 2021 – Previsto para Captação 

Parceiro Cartões Previstos para 2021 Valor Estimado 

HCJB 3.000 R$ 150.000,00 

Missão do Céu - - 

TOTAL 3000 R$ 150.000,00 
                              Atualizado em dezembro de 2021 

 

Recursos Disponíveis 

Provedores Qtd. Cartões Valores 

Captação Externa, Parceiros e Doações - - 

Missão do Céu (Em Estoque) 912 R$ 45.600,00 

   Atualizado em dezembro de 2021 
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Equipe 
A Missão do Céu disponibiliza uma equipe de aproximadamente cinco pessoas neste projeto dentro 

da Região Amazônica. Contudo, há oportunidade para a integração de mais voluntários em todas as fases 

do projeto. 

 

Anexos 

 

• Imagem da Capa, Contracapa e Cartão Micro SD: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Imagem Interna: 
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