Associação Missão do Céu

Nome do Projeto
FERMATA PASTORES

Responsáveis pelo Projeto
Coordenador Nacional (Fermata)
Pr. Luciano Pauls
fermatapastores@gmail.com
(41) 99917-2811
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Lucas Mendes
projetos@missaodoceu.org.br
(92) 98453-0324

Informações:
https://missaodoceu.org.br/projetos/fermata/
https://fermatapastores.com.br/

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
A Fermata é um ministério interdenominacional e tem como visão desenvolver uma liderança
espiritual transformada pela vida de Cristo, onde pastores, missionários, obreiros e cônjuges
compreendem e experimentam que a vida de Cristo em nós é a chave para uma transformação total no
caráter e em todas as áreas da vida do ser humano. A Missão da Fermata é inspirar e encorajar esses
líderes a viverem em Cristo.
O nome FERMATA vem da linguagem musical e indica sustentação indeterminada da nota ou pausa
sobre a qual se encontra. Para nós, trata-se de uma pausa com propósito, onde compreendemos a
importância de pararmos para descansar, “reabastecer”, “afiar o machado”, “afinar os instrumentos”, e
permitir que o grande MAESTRO de todos conduza as nossas vidas.

Motivação
Cada vez mais percebemos a urgência e a necessidade de encorajar, cuidar e também capacitar
homens e mulheres que dedicam suas vidas, seu tempo, seus recursos e suas energias para servir o povo
de Deus e essa nação, sendo assim, o Projeto Fermata Pastores tem organizado encontros com a
liderança espiritual em várias cidades para ministrar as suas vidas e para oportunizar a participação em
fermatas futuras. A demanda tem crescido muito e há um desejo profundo no coração dos líderes
espirituais brasileiros de cuidarem de si mesmos e das pessoas sobre as quais foram colocados como
líderes (Atos 20.28). E para isso a FERMATA tem contribuído!
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Associação Missão do Céu
Metodologia
Temos organizado encontros com pastores, missionários, obreiros e cônjuges em várias cidades
para ministrar as suas vidas. Geralmente os encontros são com hospedagem completa, seja em hotéis,
pousadas ou centros de retiros, por uma taxa de inscrição simbólica, sendo os demais custos cobertos
pelos parceiros e mantenedores da FERMATA. É proporcionado aos participantes palestras com
pastores brasileiros e estrangeiros, momentos de adoração, meditação, descontração,
aconselhamento e descanso.
O ministério tem sido apoiado pela RÁDIO TRANSMUNDIAL, com participação nos encontros,
tradução e impressão de livros, e a venda de materiais importantes nesse projeto. Também a
CHURCHES IN MISSIONS – CIM, dos EUA, tem sido uma parceira de oração e sempre disposta a enviar
pastores e líderes que contribuem nesse ministério. Além disso, a MISSÃO DO CÉU e a AEPR (Aliança
Evangélica Pró Ribeirinhos) tem sido parceiros diretos na mobilização e realização de toda a parte
logística dentro da Região Amazônica.
Os encontros têm como objetivo alcançar até 80 pessoas e tem como foco reunir pastores,
missionários, obreiros e líderes de igrejas e projetos missionários nas regiões correspondentes aos
encontros.
A programação geralmente é de dois dias e meio com hospedagem em hotel e pensão completa
(todas as refeições). As palestras são realizadas por pastores brasileiros e estrangeiros, além dos
momentos de adoração, meditação, descontração, aconselhamento e descanso.
Tudo isso por uma taxa de inscrição de apenas R$ 50,00 por pessoa. Os demais custos serão
cobertos pelos parceiros e sustentadores do Projeto FERMATA.

Resultados Alcançados
Em 2019 tivemos a oportunidade de realizar 02 (dois) Encontros com Pastores, Líderes e
Missionários e suas respectivas famílias na Região Amazônica:
• 24 a 26 de outubro de 2019 em Tabatinga/AM
• 28 a 30 de outubro de 2019 em Tefé/AM
Ao todo foram aproximadamente 100 pessoas impactadas por esses 02 encontros.

Em 2021 realizamos 04 Encontros com Pastores, Líderes e Missionários e suas respectivas
famílias nas regiões:
• 20 a 25 de setembro de 2021 em Santarém/PA – (02 Encontros)
• 25 a 27 de outubro de 2021 em Humaitá/AM
• 28 a 30 de outubro de 2021 em Lábrea/AM

Ao todo foram aproximadamente 210 pessoas impactadas por esses 04 encontros.
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Associação Missão do Céu
Resultados Esperados
Temos como objetivo proporcionar 4 encontros anuais para aproximadamente 300 pessoas (150
casais) no interior da Região Amazônica. Os encontros acontecem em cidades diferentes, na mesma
semana. Em 2022 temos como objetivo promover os encontros em Parintins/AM e Cruzeiro do Sul/AC.

Orçamento
No ano de 2022 a previsão é realizarmos 04 Fermatas na Região Amazônica (02 Encontros por
Semestre). Seguem os valores médios do encontro e o orçamento previsto:

Recursos Médios por Viagem
Itens Necessários
Kit de Apostilas/Materiais
Valor Inscrição Individual – (R$ 50,00)
Custo Logístico da Equipe (Encontros) - Passagens Aéreas
Custo Logístico da Equipe (Encontros) - 20 Horas de Voo
Hospedagem + Alimentação: 160 Casais - Fermata Pastores
Hospedagem + Alimentação: Equipe e Tripulação - Fermata
TOTAL:

Qte.
320
320
20h
-

Valor Estimado
Incluído na inscrição
R$ 16.000,00
R$ 4.000,00
R$ 44.000,00
R$ 80.000,00
R$ 12.000,00
R$ 156.000,00

Recursos Disponíveis (o que temos)
Valor disponível para o encontro programado:
Provedor
Ministério Fermata
Missão do Céu

Valor Programado
Custo Hospedagem e Alimentação Participantes
Custo Logístico + Custos Administrativos

Recursos Necessários (do que precisamos)
Valor necessário para cobrir os custos do encontro programado:
Recursos Necessários
Captação Externa, Parceiros

Valor Estimado
R$ 30.000,00

Pessoal Necessário (Equipe)
Equipe de Voluntários do Ministério Fermata e Missionários Missão do Céu.

Associação Missão do Céu
www.missaodoceu.org.br

– Rua Cachoeira do Urubuí, 412, Manaus, AM, 69098-446
contato@missaodoceu.org.br
+5592-99340-6612

Associação Missão do Céu
Anexos
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