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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 de evangelismo da comunidade aeronáutica propõe a propagação do evangelho por meio 

de devocionais, evangelismo e discipulado com aeroviários locais (pilotos, mecânicos, abastecedores...).  

 

 

Motivação 
Esse projeto mostra-se útil como ferramenta para a evangelização da comunidade aeronáutica de 

Flores e do Brasil. Além disso, percebeu-se a necessidade de um método contextualizado de discipulado para 

a comunidade aeronáutica brasileira, bem como a provisão de treinamento, ensino e envisionamento para 

aeroviários cristãos para um estilo de vida missional. 

 

 

Metodologia  
O projeto de evangelismo e discipulado da comunidade aeronáutica propõe reuniões em pequenos 

grupos para oração e estudo da Bíblia, por meio de devocionais e estudos bíblicos indutivos. Além disso, 

almeja-se a elaboração de um material contextualizado para a evangelização de aeroviários. 

A produção do material será realizada por voluntários. Serão pequenos devocionais de no máximo 

uma página, que possam ser ministrados em no máximo 15 minutos. Todo o material será triado e corrigido 

pela Missão do Céu e, assim, organizado em um ebook. Futuramente o projeto poderá produzir podcasts 

com temas variados envolvendo aviação e religião. 
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Resultados Esperados 
Treinar cristãos para liderar grupos pequenos, além de promover o discipulado e a evangelização de 

aeroviários no Amazonas e no Brasil. Acreditamos que Deus chama cristãos para o pastoreio de Suas ovelhas 

e para a proclamação do Evangelho. 

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

iniciando um movimento bíblico de grupos pequenos. 

 

 

Orçamento  
Segue os valores médios para treinamento e o orçamento previsto para o projeto.  

Recursos médios de necessários. 

Custos necessários Qte Valor estimado 

Divulgação impressa - R$ 2.000,00 

Design gráfico para o Ebook - R$ 3.000,00 

Estruturação de um estúdio para 

gravação. 

- R$ 10.000,00 

TOTAL: R$ 15.000,00 

 
 

Pessoal Necessário  
A Missão do Céu disponibilizará os pilotos, relações institucionais, comunicação e possíveis voluntários 

que estejam envolvidos com tradução linguística contextualizada, caso o material seja traduzido para o 

Inglês.   
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