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Nome do Projeto 
PROJETO CEIFEIROS 

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/harvesters/

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 projeto Ceifeiros, desenvolvido pela Harvesters Ministries 

(https://harvestersministries.com/en/home/) propõe a propagação do evangelho, por meio de um 

treinamento de evangelismo, discipulado, multiplicação rápida de igrejas, com pastores e líderes locais que 

se sentem chamados a pastorear uma nova comunidade.  

 

 

Motivação 
O projeto Ceifeiros 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  
Os Ceifeiros fornecem treinamentos para crentes locais que são vocacionados para o pastoreio de 

uma nova comunidade, geralmente em sua língua materna e que esteja até um dia de viagem de sua igreja. 

Cada líder em treinamento é então desafiado a plantar três novas igrejas, com o apoio de seu líder de Base, 

durante seus três anos de estudos, pelos quais se reúnem por três dias a cada cinco semanas.  

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 
A Missão Ceifeiros conta, atualmente, com 3 turmas de cristãos locais em treinamento para 

discipulado e plantação de igreja, nas cidades de: Santo Antônio do Içá/AM, Tefé/AM e Eirunepé/AM 

(abrangendo as cidades de Envira/AM, Ipixuna/AM, Cruzeiro do Sul/AC). 

 

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. 

O projeto Ceifeiros estuda a possibilidade de iniciar uma nova turma em Carauari/AM, a qual deve 

incluir cristãos locais de Itamarati/AM e Juruá/AM. Será uma turma para o treinamento de líderes em uma 

região promissora. 

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

iniciando um movimento bíblico de plantação de igrejas. 

 

Orçamento  
Em 2021 temos como planejamento realizarmos dois treinamentos para cada parceiro. Seguem os 

valores médios para treinamento e o orçamento previsto para o programa Ceifeiros.  

Recursos Médios por Viagem (Ceifeiros) 

Custos necessários Qte Valor estimado 

Horas de voo 40 R$ 88.000,00 

Hospedagem da equipe* 20 R$ 5.000,00* 

Alimentação da equipe* 20 R$ 2.000,00* 

Troca de tripulação  - R$ 2.200,00* 

TOTAL: R$ 97.200,00 

*03 tripulantes – (20 diárias) 

Recursos Disponíveis para o treinamento Ceifeiros (o que temos) 

Valor disponível para os dois treinamentos programados: 

Provedor Valor Programado 

Missão do Céu R$ 44.400,00 

Recursos Necessários para o treinamento Ceifeiros (do que precisamos) 
  Valor necessário para cobrir os custos dos dois treinamentos programados: 

Recursos Necessários Valor Estimado 

Captação Externa, Parceiros R$ 52.800,00 

 

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

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

voluntários que estejam envolvidos com tradução linguística contextualizada.   

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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Anexos  

Fotos 

 

 

 
Encontro dos Ceifeiros no ano de 2020 (Eirunepé/AM, Tefé/AM e Santo Antônio do Içá/AM) 

Material 
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