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PROJETO MAIS VIDA NO SERTÃO realiza Projetos Missionários nos meses de janeiro e 
julho em cidades nordestinas, geralmente com menos de 5 % de evangélicos. Participar de 
um PROJETO MISSIONÁRIO é ter uma experiência no campo missionário, sentir na pele a 
necessidade que os missionários sentem no seu dia a dia, colocar em prática aquilo que 
ouvimos durante anos e anos em nossas Igrejas para cumprirmos o IDE imperativo 
ordenado pelo Senhor Jesus. São 10 dias em contato com outra cultura num contexto 
bastante diferente do habitual. Participar de um Projeto Missionário é uma experiência que 
marca a vida de qualquer pessoa. Desta vez o projeto será realizado em UMIRIM, município 
no estado do Ceará. 

 É uma cidade de Estado do Ceará. Os habitantes se chamam umirienses. O município se 
estende por 316,8 km² e contava com 19 825 habitantes no último censo. 
Vizinho dos municípios de São Luís do Curu, Tururu e Pentecoste. Situa-se a 95 quilômetros 
da capital Fortaleza. 

 

HOSPEDAGEM e TREINAMENTO local: Teremos nossa hospedagem e o treinamento em UMA 

ESCOLA. Poderemos estar em um colégio, ou Clube, Galpão, Creche ou mesmo em uma Igreja. Por 

favor, nos ajude em oração.  

 

TREINAMENTO: Realizamos o treinamento Missionário com reuniões de Oração, Estudos Bíblicos, 

palestras sobre cultura e religiosidade sertaneja, como evangelizar o povo do sertão, ensaios de 

cânticos, peças teatrais, evangelismo criativo e orientações primordiais de como o Projeto 

Missionário funciona. Para isso temos a palestra das Regras Sociais.  

 

É obrigatória e imprescindível a chegada do projetista a partir do CULTO DE ABERTURA 

18/07/202209:30h para que todos os integrantes da equipe missionária participem da preparação e 

comunhão para o bem do próprio trabalho. INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE SUA 

CHEGADA E RETORNO: A Equipe do Projeto Mais Vida no SERTÃO já estará em Umirim- CE, dois 

dias antes do início do Projeto Missionário.  

 

INFOMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE SAÍDA E CHEGADA: 

.  

O valor do TRANSPORTE de quem vai sair de Fortaleza é de R$ 350,00 reais as demais regiões 

fica a cargo do próprio projetista.  

SAÍDA DO ÔNIBUS: FORTALEZA NO DIA 17/07/2022 após o culto de envio, na 

Igreja Comunidade da Fé Cristã Zona Sul 

RETORNO DO ÔNIBUS: DIA 27/07/2022 

A distância é de 95 KMs. Que fara assim esse deslocamento DIRETO para cidade de UMIRIM-CE. 

 

A título de informações: A Empresa de Transporte, dependendo do horário de saída, a 

viagem terá duração de: 02:00 HORAS. DÚVIDAS? Faça contato.  

Para as demais regiões do Brasil temos como opção do aeroporto: 

 

mailto:bmaisvidanosertao@gmail.com
https://www.cidade-brasil.com.br/estado-ceara.html
https://www.cidade-brasil.com.br/municipio-sao-luis-do-curu.html
https://www.cidade-brasil.com.br/municipio-tururu.html
https://www.cidade-brasil.com.br/municipio-pentecoste.html


AEROPORTO PINTO MARTINS 95 KMs (AEROPORTO INTER. FORTALEZA) 

 

Qualquer dúvida de como chegar poderá estar entrando em contato com a liderança do 

projeto.   

 

INVESTIMENTO: O VALOR DO PROJETO MISSIONÁRIO  É DE R$ 350 QUE DÁ  DIREITO AO 

PROJETISTA: KIT DO PROJETISTA (MANUAL DO PROJETISTA, CAMISA PADRÃO, MOCHILA 

(SACOLA), ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE – INICIAMOS COM O CULTO DE ABERTURA DIA 

18/07/2022 09:30H  ATÉ O ALMOÇO A SER DEFINIDO NO DIA 27/07/2022. TRANSPORTE OU 

TRANSLADO DURANTE TODO PROJETO. 

 

• HOSPEDAGEM COLETIVA: Em tempo, O PAGAMENTO pode ser realizado até dia 

05/07/2022, através do PIX da Base Missionária. 

 

DESAFIO: Queremos desafiá-lo a trazer para o Projeto Missionário Mais Vida No 

Sertão pelo menos 03 Bíblias para doação na cidade a ser alcançada. Fale com 

seus amigos e irmãos da igreja que congrega sobre esse desafio. Temos o 

desejo de distribuir o maior número de Bíblias para a população que 

alcançaremos em especial aos interessados nas Sagradas Escrituras. 

 

COMPROMISSO DE INTERCEDER: Desafiamos a todos estarem orando pelos propósitos e 

desafios que enfrentaremos na cidade. O cenário atual da cidade é de um número muito alto de 

católicos (81,12% da população) assim como na maioria das cidades nordestinas, dá uma noção de 

que essa cidade necessita de uma intervenção de Deus e de nossas orações. Esteja se preparando 

com orações e jejum para que o Senhor o use para alcançar e impactar vidas pelo poder do 

Evangelho de Cristo. 

LEIA COM ATENÇÃO, INFORMAÇÃO EXTREMAMENTE IMPORTANTE: 

O que deve levar para o projeto Missionário 

• Kit e de higiene pessoal, (toalha de banho, saboneteira etc...) 

• Colchonete, Lençol, travesseiro. 

• Copo, prato, talher, garrafinha de água. 

• Repelente, boné ou chapéu. 

 
• ROUPAS MULHERES: o uso de bermuda CICLISTA (4 dedos acima do joelho) será 

permitido no período de treinamento e no local de hospedagem da Equipe. Durante todo o 

Projeto Missionário, NÃO SERÁ PERMITIDO O USO DE SHORTS OU CALÇA LEGGIN, 

CALÇAS JEANS APERTADAS, MINI-BLUSA, BLUSAS OU VESTIDOS DE ALÇA, 

OUTRAS ROUPAS MUITO CURTAS OU TRANSPARENTES. Pedimos que exerçam o BOM 

SENSO considerando que o nosso corpo é Templo do Espírito Santo e que em todas as 

áreas, inclusive no nosso modo de vestir, devemos dar bom testemunho. Nas atividades 

evangelísticas deverão usar saias compostas, calças CAPRI ou COMPRIDAS que permitam 

liberdade de movimento sem sensualidade. 

 

• ROUPAS HOMENS: o uso de BERMUDAS será permitido no período de treinamento e no 

local de hospedagem da Equipe; NÃO SERÁ PERMITIDO O USO DE CAMISTE REGATA. 



Calça comprida e camisa da equipe será a roupa para evangelização; NÃO SERÁ 

PERMITIDO AOS HOMENS EVANGELIZAR DE BERMUDA. 

 

✓ No local - Tragam roupas leves e fáceis de levar e secar. Tragam roupas de cama, material 

de higiene pessoal, repelente contra insetos, filtro solar. 

  

 Local de dormir: As acomodações são simples. Por favor, traga colchonete ou colchão 

inflável de 

 

✓ SOLTEIRO. - Saúde: Você deve gozar de boa saúde; qualquer problema pré-existente deve 

ser relatado na sua FICHA DE INSCRIÇÃO.  

- Não é permitido durante a realização do Projeto Missionário NAMOROS É proibido, contato físico 

(beijos, carícias etc.), mesmo para noivos ou casados. 

 - Não é permitido qualquer tipo de jogo.  

O PROJETO MAIS VIDA NO SERTÃO 

 Como em TODOS OS PROJETOS MISSIONÁRIOS, para dar maior SEGURANÇA aos Projetistas, a 

LIDERANÇA do PROJETO MISSIONÁRIO procura chegar dias antes. Sabemos que TODO 

DESLOCAMENTO causa preocupação aos pastores e familiares, por isso passamos TODAS AS 

INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS para que TUDO fique bem claro e mais transparente possível. 

Muito obrigado pela atenção. 

Missionário Helandio Lopes 

 

 

 

¨ Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós; e 

serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e 

Samaria, e até aos confins da terra. ¨ (Atos 1:8) 


