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Resumo 2017 
Marcado por muitas vidas Alcançadas 
A maravilhosa graça do Senhor se manifestou e experimentamos momentos 

inexplicáveis da presença de Deus em nosso trabalho missionário.

Maratona 
de Oração 

Vidas impactadas pela 
prática da oração 

Foi criado um espaço específico sobre 
oração no site de MissõesUrbanas.Com Diversos 
artigos foram publicados para meditação e 
motivação a um tempo de oração. Mas a nossa 
Maratona de Oração marcou a vida de 
muitos participantes. Foi criado um grupo no 
WhatsApp para discussão. Diariamente foi 
publicado um versículo com 3 perguntas para 
meditação, uma frase pra reflexão e um motivo 
de oração de acordo com a palavra. Todos 
aqueles que participaram e se dedicaram a 
busca diária foram abençoados. A orientação era 
utilizar um caderno para anotar o devocional 
diário e os pedidos de oração. A seguir, está um 
pequeno resumo do que foi a Maratona para 
algumas pessoas que participaram ativamente. 

TESTEMUNHOS DA MARATONA 

"Muito boa maratona, chegamos ao fim 
mais edificados e centrados na missão 
de Deus, que é conhecê-lo e fazê-lo 
conhecido, Deus abençoe o Pierre e 
sua família pela inciativa e estenda as 
cortinas da Missões Urbanas a cada 
dia pelo mundo, alcançando a cada dia 
mais pessoas com o amor de Deus e a 
graça do Senhor Jesus." (Alexandre)

"A paz, missionário Pierre!  Que o 
Senhor derrame chuvas de bênçãos 
sobre sua vida, e te dê muita sabedoria 
e novas estratégias, pois todos nós 
que participamos da maratona fomos 
muitos abençoados e ainda repartimos 
as bênçãos com outros.” (Luciana)

"Louvo a Deus pela iniciativa dos 
Missionários Pierre e Elaina, por essa 
Maratona de oração; creio que ela veio 
para abençoar a vida de todos; para 
mim, ela veio no momento em que eu 
pedia a Deus uma motivação maior 
para minha vida de oração, que me 
encontrava um pouco desmotivada. 
Esses 42 dias de comunhão com os 
irmãos, foram de grande valor para 
mim. Vocês foram Bençãos em minha 
vida. Nunca imaginei que seria tão 
prazerosa essa comunhão, apesar da 
distância que nos separa, estamos 
juntos e ligados pelo Amor de Deus 
que nos cerca por trás e por diante, 
pela direita e pela esquerda; realmente, 
ninguém nos separará desse tão 
Grande Amor!!       Sentirei saudades 
desse grupo. DEUS abençoe a 
Todoooooos!!!!!” (Luzenira)


https://www.missoesurbanas.com/oracao
http://missoesurbanas.com/index.php/oracao/item/365-maratona-oracao
https://www.missoesurbanas.com/oracao
http://missoesurbanas.com/index.php/oracao/item/365-maratona-oracao
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Cartão para Novo 
Convertido 

Criamos estratégias para 
evangelização urbana 

Desenvolvemos novas ferramentas 
digitais para auxiliar na evangelização urbana. 
Foi criado o Cartão para novo convertido. Após a 
evangelização, entregamos o cartão abaixo, 
para que, havendo interesse, o novo convertido 
possa iniciar um estudo bíblico para edificação 
da fé em Jesus Cristo.  Está disponível no site 
de MissõesUrbanas.Com, para utilização 
gratuita. Os evangelistas podem baixar, imprimir, 
cortar e distribuir aos novos convertidos que 
conhecem. Devem entregar para todos aqueles 
que não terão a oportunidade de pessoalmente 
ensinar os primeiros passos da vida cristã.

Alteração do Folheto 
para Evangelização 

Inclusão do link e Código 
QR para estudo bíblico 

Após a evangelização, as pessoas podem 
querer obter mais informações sobre Jesus 
Cristo e sentir a necessidade de crescer 
espiritualmente. Foi pensando nisso que 
criamos um espaço específico para estudo 
para novos convertidos, que foi chamado 
de “bem-vindo”. O novo convertido entra 
no site: www.missoesurbanas.com/bem-
vindo e tem acesso a pequenos estudos 
bíblicos que o ajudarão a crescer na fé e 
obter as respostas básica para o início de 
sua jornada pelo conhecimento do 
Salvador. Estamos trabalhando para 
desenvolver novas lições. 

Bem-Vindo! - Este é o nome do novo diretório do 
site de MissõesUrbanas.Com  A inclusão do 
código QR no folheto e no Catão para Novo 
Convertido, foi fundamental para direcionar os 
novos convertidos e interessados para o estudo 
bíblico online. Passo a passo está sendo 
desenvolvido uma metodologia simples e objetiva 
para dar ao novo convertido o entendimento 
básico de sua nova vida em Cristo.

http://missoesurbanas.com/images/Treinamento/Material/CartaoNovoConvertido.pdf
https://www.missoesurbanas.com/bem-vindo
http://missoesurbanas.com/images/Treinamento/Material/CartaoNovoConvertido.pdf
https://www.missoesurbanas.com/bem-vindo
https://www.missoesurbanas.com/bem-vindo
https://www.missoesurbanas.com/bem-vindo
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Dia Nacional da Proclamação 
do Evangelho 

Foi instituído por Lei, o Dia Nacional da 
Proclamação do Evangelho. A data que 
também era lembrada como o Dia das 
Bruxas, agora é símbolo da 
proclamação do Evangelho. É muito 
pertinente porque a data também é o 
dia da comemoração da Reforma 
Protestante. 

Impacto Evangelístico 
A proclamação nas ruas de Madureira 

Durante o nosso tempo nas ruas de Madureira conseguimos ver a carência das pessoas. A 
maioria está em busca de respostas e soluções para os problemas da vida. Sabemos que a única 
resposta está em Cristo. E foi justamente isso que falamos para as pessoas e, 
consequentemente, muitas vidas foram impactadas pelo evangelho! Louvado seja o Senhor! Leia 
para saber o que aconteceu e veja as fotos.  

C E R T I F I C A D O
Certificamos que 

Antonio dos Santos Filho

DATA

D I REÇÃO

Rio de Janeiro, 18 de novembro de 2017

Pierre Cazanga

Completou com sucesso o programa teórico e prático doTreinamento Básico 
de Evangelismo Urbano, ministrado na Igreja Evangélica Assembleia de 

Deus - Ministério Alfa e Omega, situada na Rua Santo Everaldo s/n, em 
Padre Miguel, RJ.

CERTIFICAÇÃO 

MissoesUrbanas.Com

Vão pelo 
mundo inteiro e 

anunciem o 
evangelho  a 

todas as pessoas. 
(Marcos 16:15)

Outra Novidade 

Os participantes dos nossos Treinamentos de 
Evangelismo Urbano receberam o novo 
ce r t i f i cado , que possu i um se lo de 
autenticidade digital e pode ser visto 
diretamente em nosso site. É possível baixar 
para imprimir e o endereço digital testifica a 
emissão do documento pelo nosso ministério.

http://missoesurbanas.com/index.php/curta/nossas-noticias/item/418-dia-31outubro
http://missoesurbanas.com/index.php/curta/nossas-noticias/item/418-dia-31outubro
http://missoesurbanas.com/index.php/curta/nossas-noticias/item/416-noticia-impacto
https://www.flickr.com/photos/missoesurbanas/albums/72157686793291021
http://missoesurbanas.com/index.php/curta/nossas-noticias/item/416-noticia-impacto
https://www.flickr.com/photos/missoesurbanas/albums/72157686793291021
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Projeto Missionário Alvorada 
Uma comunidade carente, uma missão de amor! 

 

Recebemos o convite e partimos para a Estação Metrô da Pavuna, apenas 10 
minutos de caminhada encontramos uma comunidade muito carente. Não medimos 
esforços para ajudar e proclamar a mensagem de esperança em Cristo.  Apesar da chuva 
e da dificuldade de acesso - a nossa missão foi realizada! Leia os detalhes aqui. Você 
pode ver as fotos. 

Treinamento para  
Evangelização Urbana 

A preparação nos ajuda a 
cumprir a missão! 

Recebemos o convite e fomos muito bem 
recebidos na Igreja Assembleia de Deus, 
ministério Alfa e Omega, em Padre 
Miguel. O participantes estavam muito 
empolgados com o treinamento e foi um 
fator motivador. Além disso, recebemos a 
ajuda de mais um treinador, o professor 
Amorim. Muitas foram as experiências na 
parte prática do treinamento. Leia aqui e 
veja as fotos. 

http://missoesurbanas.com/index.php/curta/nossas-noticias/item/423-treinamento-padremiguel
https://www.flickr.com/photos/missoesurbanas/albums/72157690421445935
http://missoesurbanas.com/index.php/curta/nossas-noticias/item/423-treinamento-padremiguel
https://www.flickr.com/photos/missoesurbanas/albums/72157690421445935
http://missoesurbanas.com/index.php/curta/nossos-projetos/item/422-projeto-alvorada
https://www.flickr.com/photos/missoesurbanas/sets/72157662535958928
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Você pode participar 

contribuindo para que 
possamos alcançar mais 

pessoas com a mensagem de 
Salvação em Jesus Cristo.

CONTRIBUIÇÕES 
Itaú Ag 8987 Conta 10892-8 
Basil Ag 3101-1 Conta 21.776-X

Manifestamos nossos sinceros agradecimentos a todos 
os participantes de nossa Equipe de Sócios Ministeriais, 
que têm contribuído mensalmente, para que vidas sejam 
transformadas pelo poder da proclamação do Evangelho 
de Jesus Cristo. 

Vamos começar 2018 com uma Mobilização Radical. 

Juntos, Servindo ao Senhor da Seara, 

Pierre e Elaina Cazanga 
Liderança de Equipe 
MissõesUrbanas.Com 

            Trabalhando Para 
         Alcançar Pessoas

http://Miss%C3%B5esUrbanas.Com
http://Miss%C3%B5esUrbanas.Com

