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Nome do Projeto 
O CAMINHO PARA DEUS 

 

Local de Atuação 
REGIÃO AMAZÔNICA 

 

Responsáveis pelo Projeto
Coordenador Geral:  

Pr. Airton Silva 

airton@missaodoceu.org.br 

(92) 99336-4234  

 

 

Site: 

www.missaodoceu.org.br/o-caminho-para-deus

 

 

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 Caminho para Deus é um livreto de estudo bíblico e discipulado 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 ferramenta evangelística necessária pelos missionários junto às populações nas 

áreas isoladas na Região Amazônica. O objetivo desse projeto com o livro O CAMINHO PARA DEUS, é 

levar as pessoas a conhecerem a JESUS CRISTO, como único e suficiente salvador de suas vidas, e serem 

discipuladas Através das lições bíblicas contidas nele e a se integrarem na igreja, e se tornarem 

evangelizadores e discipuladores também. Queremos criar condições para as pessoas ter acesso ao 

ensino da Palavra de Deus. 

 

 

Motivação 
O propósito deste projeto é ampliar a rede de parceiros que distribuam e utilizem este material pela 

Região Amazônica. Tendo em vista que há pouco material bíblico didático, para o evangelismo e 

discipulado. De modo que esse material é uma ferramenta relevante para o ensino nos primeiros passos 

da vida cristã. Cremos que com mais pessoas e parceiros na distribuição desse material, muitas pessoas 

e comunidades poderão serem alcançadas para receberem o ensino bíblico. Não há como as pessoas da 

comunidade ou mesmo um munícipio no interior amazônico apanhar um barco e comprar em uma 

livraria evangélica, pois não há. Precisamos prover o material. 
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Metodologia 
O projeto é resultado da parceria entre a Missão Maranatha na Alemanha, Projeto Resgate em 

Campo Grande/MS e a Missão do Céu. A Missão Maranata é responsável pela produção do material, bem 

como do seu custeio de impressão no Brasil. O Projeto Resgate é o representante da Missão Maranata 

no Brasil coordenando a distribuição do material entre diversos parceiros. A Missão do Céu é um dos 

parceiros responsáveis pela distribuição do material junto ao público-alvo na Região Amazônica. 

 

Resultados Alcançados 
O projeto já vem sendo desenvolvido desde 2018 na Região Amazônica, tendo sido distribuídos mais 

de 19.000 livros desde o seu início.  

 

ANO 2018 2019 2020 2021 

Livros Distribuídos 868 1.261 1.096 16.082 (em 

andamento) 
Atualizado em dezembro de 2021 

 

Resultados Esperados 
Os beneficiários deste projeto serão os pastores, evangelistas, missionários e leigos que utilizarem 

essa ferramenta, bem como as pessoas alcançadas por eles. Espera-se que através do discipulado e da 

leitura do material, a compreensão do Evangelho seja facilitada aos grupos que são alvo de evangelismo 

destes obreiros e que muitas pessoas venham conhecer e receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador 

de suas vidas.  

Em parceria com 04 organizações: Missão do Céu, HCJB, Missão Maranatha (Alemanha) e Projeto 

Resgate, lançamos em 2021 (2º Trimestre) o Audiobook: O Caminho para Deus na língua portuguesa. Ele 

já está disponível dentro do Projeto Cartão do Céu. Além de conseguirmos expandir o alcance dos 

ouvintes no Brasil, podemos levar uma excelente ferramenta para países estrangeiros de língua 

portuguesa. 

Nosso objetivo será distribuir 3.000 livros (físicos) e firmar novas parcerias para distribuição e uso do 

material em 2021. 

 

 

Orçamento 
A Missão do Céu recebe gratuitamente esse material e repassa sem custo para o público-alvo desse 

projeto. A MDC é responsável pela logística de entrega dos livros. 

 

Projeto O Caminho para Deus 

Missão do Céu Previsão para 2021 Valor 

Livros 3.000 livros R$ 0,00 

Logística Transporte via Barco / Correios / Ônibus R$ 1.200,00 

TOTAL - R$ 1.200,00 
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Recursos Disponíveis (o que temos) 

Provedores Qtd.  Valores 

Missão do Céu (Em Estoque) 4.487 livros R$ 0,00 

Logística Transporte via Barco / Correios / Ônibus R$ 1.200,00 

 

Recursos Necessários (do que precisamos) 

Situação Recursos Necessários Valores 

Livros Quantidade suficiente em estoque R$ 0,00 

Logística Transporte via Barco / Correios / Ônibus R$ 0,00 

TOTAL - R$ 0,00 

 

 

Pessoal Necessário (Equipe) 
A Missão do Céu disponibiliza sua própria equipe nesse projeto. Sendo que a parte operacional é de 

responsabilidade do Pastor Airton e o estabelecimento das parcerias para distribuição é de 

responsabilidade de Joel Rodrigues. Você pode ser um distribuidor e um discipulador voluntário usando 

esse material, O Caminho Para Deus. 

 
 

Anexos 
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