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UM MOMENTO 
HISTÓRICO

SOMENTE 
1 VIDA

Imagine um mundo cheio de jovens que levam a 
mensagem da salvação! Imagine se transformássemos a 
potência latino-americana em uma força missionária; 
uma força que arrasa tudo, capaz de chegar até aos 
confins da terra, cruzando oceanos e selvas. Não sei 
como você imagina, mas eu já estou sonhando com isso 
há 30 anos.
Idealize milhares de jovens dizendo “não” à sua 
comodidade e seus limites, e “sim” para uma vida de 
missão com Deus. Eu estou trabalhando para isso, assim 
como todos da MOVIDA estão trabalhando para que você 
possa descobrir o seu lugar no plano perfeito dEle. 
Voltar para o Chile em fevereiro de 2020, sem dúvida, 
será um momento histórico em nossas vidas pessoais. 
Poderemos seguir testemunhando o que Deus tem feito 
nos últimos 30 anos de ministério. Mas, há algo muito 
importante que ansiamos: que este CIMA Internacional 
2020 seja histórico para você.
Oro para ver você na Europa em um dos cincos CIMA's 
com os demais que sonham em ver este continente 
sendo abençoado. Oro, para que ver você no 
Experimente, e juntos alcancemos o mundo para a 
glória dEle.
Você não pode faltar!

Jesus encarnou o Deus que faz tudo possível. Seus 03 
anos de ministério nos deixaram a marca, o exemplo a 
seguir. Somente uma Vida conseguiu transformar o 
mundo para a eternidade. Por isso não é quantidade de 
loucos que importa, e sim a qualidade com que nos 
entregamos. Ele nos deixou um legado de entrega 
radical, sobre o qual podemos edificar nosso presente e 
futuro.
Com o tempo elaboramos algumas estruturas, modelos, 
formas que nos ajudam a cumprir a Missão de Deus. Mas, 
estas nem sempre se encaixam no padrão que Jesus nos 
deixou, não se enquadram porque Seu modelo não tem 
um molde. Seu molde consiste em valores sobre os quais 
Ele edifica Sua vida, Sua morte e ressureição; 
transformando o mundo de uma vez por todas.
Esta vida intensa do nosso Jesus nos leva a perguntar: 
Como estou edificando a minha vida e que papel estou 
cumprindo no Seu Reino? Uma Só Vida é o que temos, 
como você vai vivê-la?

Thomas Vögelin
Diretor Internacional MOVIDA

Matthias Vögelin
Diretor CIMA Internacional 2020

#CimaIntl2020
#Somente1Vida

CIMA INTL. 2020 
É ORGANIZADO 
PELA MOVIDA
“Jovens latino-americanos comprometidos com Deus e Sua 
Missão, servindo interculturalmente para impactar o 
mundo.”

MOVIDA é uma organização internacional, multicultural e 
interdenominacional que trabalha em favor do jovem 
cristão e da igreja local latino-americana.

Nossos objetivos são:
1. Desafiar o jovem cristão a uma entrega total a Deus e a 
crescer na sua relação com Ele;
2. Prover ao jovem ferramentas para que ele descubra seus 
dons e talentos;
3. Motivar o jovem a servir de forma comprometida na 
igreja local e mobilizá-lo para Missão de Deus.

MOVIDA CUMPRE 
SEUS OBJETIVOS 
ATRAVÉS DE:

É um evento de mobilização e capacitação intensa para 
jovens cristãos desafiando-os a uma entrega total a Deus, a 
descobrir seu lugar na Missão de Deus e a tomar decisões 
que marcarão suas vidas e seus futuros.

É um treinamento intensivo em missões interculturais, com 
conteúdo teórico e prático, e com duração de 10 semanas. 
É oferecido pela MOVIDA em Walzenhausen-Suíça, para 
jovens latino-americanos, europeus e norte-americanos. 
(Mais informações na contracapa).

É um programa que tem como propósito alcançar os jovens 
que desejam aprofundar o seu conhecimento em Missão, 
através de conselhos práticos e de apoio.

Responsável pela elaboração do livro Explorer, um livro 
devocional que contém 366 reflexões e motivos de orações 
e informações sobre os povos menos alcançados. 

Práticas missionárias transculturais de curto prazo, as 
quais são cheias de aventuras, momentos de discipulado, 
crescimento espiritual e serviço prático. 

É um dia de capacitação do CIMA, com oficinas, palestras, 
uma saída evangelística, com a participação de agências 
missionárias, tempo de intercessão e muito mais. Essas 
atividades podem ser realizadas em cidades diferentes e na 
sua igreja local.

MOVIDA é uma combinação das duas palavras:
“mover” e “vida” - Movendo vidas!



30 ANOS 
MOVENDO 
VIDAS
Nesses 30 anos, Deus têm nos dado o privilégio de 
motivar, capacitar e mobilizar milhares de jovens em 
mais de 15 países. Estamos entusiasmados em continuar 
trabalhando por muitos anos, para que as gerações 
presentes e futuras sigam encontrando seu propósito na 
Missão de Deus e comprometam-se fielmente com Ele.

Os 50 missionários que servem em tempo integral na 
MOVIDA e os demais 400 voluntários, estão convencidos 
que ainda há muito o que fazer, está somente 
começando!

O mundo necessita ver cristãos inundados pelo amor de 
Deus, que são portadores do poder transformador dEle 
de uma forma real.

No CIMA Internacional 2020 glorificaremos o nome de 
Deus, celebrando sua fidelidade por estes 30 anos.
Te esperamos!

SAUDAÇÕES

ESCUTANDO 
O CORAÇÃO 
DE DEUS

Tenho o privilégio de fazer parte da MOVIDA 
desde o início. É um dos maiores 
movimentos de Deus na América Latina, o 
qual entende que uma das chaves é a igreja 
local, porém, sabemos que a missão 
transcultural é uma tarefa enorme, 
complicada e com muitos desafios.
É por essa razão que a MOVIDA está 
motivando e mobilizando pessoas de toda a 
América Latina de uma forma tremenda! 
Outros também fazem isso, mas eu 
pessoalmente estou nos bastidores da 
MOVIDA, pois estamos atravessando uma 
nova e poderosa etapa como ministério. Os 
líderes jovens estão tomando a posição de 
Thomas Vögelin. Temos grande expectativa 
para o  CIMA Intl. 2020! Sonhamos em poder 
disponibilizar livros gratuitos em espanhol 
para que os participantes sigam crescendo 
após este evento.
Espero ver uma nova onda de jovens se 
levantarem!

Fundador OM 
(Operação Mobilização)

CIMA=
DESCUBRA + 

EXPERIMENTE 

SOMOS TODOS 
PARTE

MOVIDA tem sido um instrumento precioso 
na mobilização de jovens na Missão de 
Deus, me sinto privilegiado por ter 
conhecido e por caminhar junto com a 
MOVIDA nos últimos anos. Meu coração já 
está animado em saber que em breve 
poderemos estar juntos novamente, para 
escutarmos o coração de Deus e ver muitos 
jovens dedicando suas vidas para a 
pregação do evangelho para aqueles que 
ainda não O conhecem. Que Deus continue 
abençoando a MOVIDA, seus líderes e que o 
nome de Cristo continue sendo exaltado 
nos diferentes ministérios que MOVIDA 
desenvolve.

Diretor da AIM 
South América
Presidente da AMTB

Diretor MOVIDA Brasil
Presidente da UBLA

Representante Nacional 
por Assuntos Religiosos
Chile

Diretor do Movimento 
de Lausanne 
para a América Latina

Diretor Executivo 
COMIBAM Internacional

“Então a glória do Senhor será revelada, e 
todos a verão”. Isaías 40:5. Fico 
emocionado quando penso no CIMA 
Internacional 2020! Um encontro de muitos 
jovens que seguem Jesus e que desejam 
anunciá-lo a outros, é algo muito 
maravilhoso e poderoso. Deus fará com que 
Sua glória seja revelada e que toda a 
humanidade O conheça, nós somos parte 
desta maravilhosa tarefa.
Na COMIBAM Internacional estamos 
comprometidos com o CIMA Internacional 
2020, orando e promovendo. Te convido a 
orar, apoiar e participar!

É com alegria que receberemos em nosso 
país milhares de jovens cristãos que irão 
participar do CIMA Internacional 2020. Para 
o Governo do Chile a liberdade religiosa 
não é um acessório na evolução da vida 
cívica. Sabemos que o CIMA Intl. 2020 não 
somente encoraja os jovens chilenos a 
serem atores proativos, mas também 
milhares de jovens de diferentes lugares do 
mundo. Os  esperamos com muita alegria,  
desejando que a semente da paz que cada 
um receberá nesta jornada possa dar 
muitos frutos em seus próprios contextos 
locais e globais.

Bem-Vindos ao Chile!

O Movimento de Lausanne se alegra na 
realização do CIMA Internacional 2020. 
Compartilhamos o compromisso com a 
missão global de Deus no marco da unidade 
da igreja, para sermos testemunhas do 
evangelho de Jesus. Lausanne nasceu nos 
anos setenta pela visão e compromisso de 
Billy Graham e John Stott. No momento, 
mantemos o que nos foi dado e renovamos 
nossas tarefas para seguirmos sendo fiel à 
palavra e ao contexto relevante da missão. 
Sabemos que o CIMA Intl. 2020 é um 
encontro divino para a juventude latino-
americana. Te esperamos! Porém, o mais 
importante é: Deus te espera!

Colaboro com este grande evento, CIMA 
Internacional, em Santiago do Chile, 
através das minhas orações, com a 
esperança que ali se produza um poderoso 
apelo para a mobilização de milhares de 
jovens que estão comprometidos com a 
Grande Comissão do nosso Senhor Jesus 
Cristo, para a salvação dos povos, cidades e 
nações mediante o poder do evangelho. 
Chile, as Américas e o mundo necessitam 
experimentar a urgência e a expansão de 
um novo movimento missionário, que 
sacode a base desta geração e haja a 
multiplicação de igrejas por centenas e 
milhares. Deus abençoe o louvável esforço 
da MOVIDA Internacional.

DEUS FARÁ QUE 
SUA GLÓRIA 
SEJA REVELADA

IMPULSO PARA 
UMA MUDANÇA 
POSITIVA

COMPARTILHAMOS 
O COMPROMISSO

SEJA PARTE 
DA HISTÓRIA 
MISSIONÁRIA

UM NOVO 
MOVIMENTO 
MISSIONÁRIO

APOIAM

FÉLIX 
RODRÍGUEZ C.

Temos ouvido impactantes histórias de 
heróis da obra missionária. Histórias que 
nos encorajam para cumprir o que Deus nos 
mandou. Também temos ouvido aqueles 
que não tem nenhuma possibilidade de 
escutar a mensagem, muitas vezes só 
porque não tem nenhum cristão perto. 
Nestes  ú lt imos tempos Deus está 
escrevendo as últimas páginas da história 
missionária. Ele nos convida a ser 
protagonistas e não apenas espectadores. 
CIMA 2020 será um divisor de águas do 
movimento missionário juvenil a nível 
global, neste tempo atual. Não fique fora. 
Se prepare e seja parte desta grande e 
apaixonante aventura de Deus. Vamos 
juntos!



O QUE É 
DESCUBRA?
É um programa intenso e variado com duração de 6 dias, 
onde você poderá desfrutar de instâncias diferentes, tais 
como: palestras, oficinas, pequenos grupos, louvor, noites 
temáticas, intercessão e muito mais.
Também durante estes seis dias nos acompanharão  
diferentes organizações e ministérios de todo o mundo, 
onde receberemos informações sobre o mover de Deus em 
outros contextos. Deus falará ao seu coração através de 
pastores, líderes e missionários dos campos, que estão 
ansiosos para compartilhar com você.

“Eu sou a luz do mundo” disse Jesus em 
João 8:12. Mas também disse: “Vocês são a 
luz do mundo” em Mateus 5:14. Muitos 
artistas cênicos sentem-se identificados 
com esta metáfora. Nossa profissão nos 
obriga a estarmos atentos, a sermos  
visíveis. Não adianta nada fazer um bom 
trabalho entre os bastidores ou camarins, 
achando-nos espertos e chegando a crer 
que somos a luz. Porém, ainda que 
queiramos tanto ser a luz, um simples 
apagão pode cancelar nosso espetáculo. 
Jesus segue dizendo: “Vocês são a luz do 
mundo”. E não somente aos artistas, mas a 
todos os que seguem a Ele, porque seja isso 
no palco ou na vida, somente podemos ser 
luz quando Ele nos ilumina.

Espanhol.
Ator de mímicas

CREMOS QUE 
SOMOS A LUZ 

TEMAS 
PRINCIPAIS TEMAS 

DAS MANHÃS
NÃO VAMOS 
LONGE DEMAIS 

EUROPA, DEUS 
ESTÁ TRABALHANDO!

TOMA TUA 
PROFISSÃO E 
SIGA-ME 

DEUS ESTÁ USANDO 
IBERO-AMERICANOS 

Os refugiados estão em muitos momentos 
da história, mas nos últimos anos sua 
presença tem crescido de maneira 
alarmante. As Nações Unidas têm dito que 
a crise dos refugiados do Oriente Médio é a 
maior catástrofe humanitária desde o fim 
da Segunda Guerra Mundial. Os números 
são assustadores, os refugiados superam 68 
milhões de pessoas, 1 em cada 110 seres 
humanos nesta terra é um refugiado.
O refugiado é uma pessoa, família ou grupo 
que se vê obrigado a fugir de seu país. Os 
cristãos são o grupo mais perseguido no 
mundo. Este é um tema omitido para 
muitos cristãos, omitido por desconhecê-
lo, por não ter uma teologia do sofrimento, 
porque pensamos que isso passa longe de 
nós. No CIMA Intl. 2020 vamos parar para 
ver, escutar, pensar e assumir um 
compromisso sério. Isso implica em 
riscos... Não será para todos.
Te esperamos! 

A inquietude política, o desafio econômico 
e a necessidade espiritual são as realidades 
da Europa de hoje, porém, Deus está 
trabalhando!
Aconteceu uma mudança espiritual na 
Europa. Ainda que muitos se identifiquem 
como cristãos, não conhecem a Cristo, 
poucos vão à igreja e até 91% dos jovens de 
18 a 26 anos em alguns países da Europa 
dizem que “não tem religião”. Os 
muçulmanos constituem 5% da população, 
um número o qual estipula-se  que 
duplicará nos próximos 30 anos. Porém, 
Deus está trabalhando!
Hoje centenas de missionários de 
diferentes países da América Latina 
trabalham em vários países da Europa. 
Estamos orando para que Deus envie mais 
latino-americanos a ministrar ao “antigo 
continente” e a todo o mundo para plantar 
igrejas, evangelizar e discipular. 

O uso dos nossos ofícios e profissões como 
parte da Missão de Deus está presente 
desde a origem da Grande Comissão. Deus 
tem chamado muitos, não negligenciando 
sua experiência de vida, dons, habilidades 
e profissões. Irmãos e irmãs com um 
coração “missional” navegaram no mundo 
dos negócios, educação, saúde e outros 
para completar a Grande Comissão. É 
impossível mensurar a contribuição que os 
missionários deram para melhorar a 
qualidade de vida. Hoje o Senhor está 
levantando jovens de todas as áreas 
profissionais, ofícios e ferramentas com o 
fim de alcançar milhões de pessoas. E você? 
Como você usará seu ofício e profissão para 
alcançar os confins da terra com o 
evangelho?

Existem 1.870 idiomas, mais de 284 línguas 
de sinais que necessitam de tradução da 
Bíblia e das 7.000 línguas do mundo, 
somente 3.350 tem algo, ou toda a Bíblia. É 
um desafio enorme! E ainda que no passado 
esta tarefa fosse somente dos anglo-
saxões, hoje, Deus está usando os Ibero-
americanos para serem tradutores bíblicos. 
Nossa tarefa é: unirmo-nos em oração, nos 
preparar e servir como tradutores, ou pelo 
menos ajudando para que outros possam 
fazê-lo. Somente alcançaremos este 
desafio se nos unirmos num só Corpo de 
Cristo.

Argentino. 
Diretor da Conexão Oriental

Guatemalteco. 
Fundador do Seminário 
Teológico da Eurásia e do 
COMIHNA

Estadunidense. 
Servindo com MCE

Costa-riquenho. 
Diretor Regional da International 
Partners África do Norte e Meio 
COMIHNA

uma criança 
com a Bíblia

o 
carpinteiro

Amigo 
e Deus

Poder 
sem coroa

Poder 
sem limites

VOCÊ 

COMPARTILHARÁ

EXPERIÊNCIAS 

COM PESSOAS 

DE MAIS DE 30 

PAÍSES. 



Costarriquenho. 
Frontiers

Srilankês. 
Diretor da JOCUM 

Sri Lanka

Costarriquenho. 
Líder associado da 
Operação Mobilização 
América Latina

Paraguaio. 
Docente na Universidade 
Evangélica do Paraguai e 
Presidente do Conselho Diretivo

Estadunidense. 
Missionário e Diretor da 
Operação Mobilização USA 
e autor do livro “Scatter”

Costarriquenho. 
Missionário com a PMI. 
Diretor da área de envio 
da COMIBAM Intl.

Espanhol. 
Diretor da E625 na 

Europa, escritor e cantor

Paraguaio. 
Empreendedor na Ásia, 

fazendo discípulos entre 
os grupos menos alcançados.

Inglesa. Assistente do 
Diretor geral da OMF Intl. 

Atuou como missionária na 
África, Ásia e América do Sul.

Guatemalteco. 
Vice-presidente do Caminho 
Global e Diretor Executivo da 
comissão de missões da WEA

Espanhol. 
Treinador de líderes, 

autor de livros e pastor

Colombiano. 
Presidente da 
COMIBAM Intl.

Mexicano. 
Diretor internacional do 

“Alcance uma Etnia” COMIBAM 
e fundador da Etnopedia

Estadunidense. 
Diretora executiva da 
Associação ASISTE em 
El Salvador

Brasileiro. 
Especialista em Etnoartes, 

membro da ALEM e MEIB

Chileno. 
Bispo Administrador da 
IDD região norte do Chile. 
Coordenador Nacional do CUPECH

Italiano-brasileiro. 
Plantador de igrejas na 

Espanha

Brasileira. Diretora 
Internacional da PMI. 
Missionária na África do 
Norte e Meio Oriente por 22 anos

Estadunidense. 
Pastor da Graceway Church 

em Kansas, EUA. Missionário 
em El Salvador por 10 anos

Colombiano. 
Fundador da Agência 
Missionária Avancemos e Diretor 
do Movimento Back to Europe

Coreano-estadunidense. 
Fundador e Diretor do
Green Window Ministries

Nigeriano. 
Diretor internacional da SIM

Equatoriana. 
Diretora da SIM América 
Latina. Missionária na Índia 
por 12 anos

Argentino. Pastor, parte 
da equipe fundadora do 

Movimento de Lausanne e 
líder na Global Children Forum

Zimbábue. Assistente do 
Diretor geral da OMF Intl. 
Atuou como missionário na 
África, Ásia e América do Sul

Suíço. 
Fundador e Diretor

 Internacional da MOVIDA

Colombiano. 
Embaixador da COMIBAM 
Intl. Ex-diretor da Base de 
envio da Frontiers Colômbia

Indiano. Docente 
internacional, colunista 

político e autor de vários livros

Argentino. 
Artista Visual internacional. 
Autor e conferencista

Brasileiro. 
Diretor Executivo da 

AIM South America

Estadunidense. 
Diretor da Conexão Global 
e Enfoque Global. Missionário 
por 20 anos no México

Chileno. 
Pastor missionário nos 

últimos 20 anos na 
Alemanha

Argentino. 
Conferencista e pastor 
dedicado ao trabalho com 
jovens

Sudanês. Ex-muçulmano
 radical. Diretor na 

AWM Korntal (Alemanha)

Brasileiro. 
Diretor do CONPLEI Jovem

Estadunidense. 
Diretor do CCMT (Arg). 

Ex-missionário na América 
do Sul, Ásia e Europa

PALESTRAS 
PARALELAS

MAIS DE 
90 

PRELETORES 

INTERNACIONAIS

· Uma missão chamada Política
· Deus no escritório
· Quando as tribos adoram a Deus
· No nome de Alá, a realidade do islã
· Missionários equipados ou equipes de 
missionários?
· Desafiados, mas não limitados: até os 
confins da terra!
· Quando Deus te ordena a deixar tudo
· Influenciadores da Missão 
· Missionários bivocacionados
· Perseguidos, mas não abandonados: a 
Igreja Perseguida
· A sós com Deus: a importância da 
oração
· Relações saudáveis com o sexo oposto
· Não jogue a toalha: a luta contra os 
pecados sexuais
· E se Deus transformasse os políticos?
· A realidade escondida: exploração e 
tráfico de pessoas
· Recursos para a missão
· Conselhos para aconselhar
· De todo os lados para todo os lados: o 
novo paradigma missionário
· Em alerta! A Bíblia: o alarme do 
cristão
· Desatar nós
· A família que Deus quer
· Levando a missão aos assuntos do 
momento
· Os novos desafios do Velho 
Continente
· E muito mais

OFICINAS
· Palhaçaria hospitalar
· Evangelismo criativo
· Atuação teatral
· Trabalho com crianças
· Mímica
· Redes sociais / Marketing digital
· Esporte com propósito
· Língua de sinais 
· Contação de histórias
· Música
· Intervenção urbana
· Desenhos animados
· Fantoches
· Plasticina
· Percussão
· Break Dance
· Fotografia
· Manicura, pedicura e nutrição nas 
missões
· Como fundar uma ONG
· Artes circenses
· Primeiros socorros e missões
· Finanças
· Arte de falar
· Aprender idiomas
· Reconhecer dons e talentos
E muito mais



O QUE É O 
EXPERIMENTE?
Experimente é a segunda etapa do CIMA, onde você terá a 
oportunidade de viver uma experiência missionária a curto 
prazo e pôr em prática o que aprendeu, e ainda poder 
servir e apoiar uma congregação ou organização cristã 
através de diversas tarefas de ação social e evangelismo. 
Você participará desta etapa podendo optar entre vários 
lugares do mundo, por um período de 07 a 30 dias, com 
uma equipe de 05 a 08 pessoas.

· Descobrir e utilizar seus dons e talentos;
· Confirmar o chamado de Deus para sua vida;
· Viver a missão global e aprender com os que estão 
trabalhando nos campos missionários;
· Apoiar o trabalho evangelístico, pastoral e social da 
igreja ou ministérios locais;
· Obter uma visão diferente e nova da realidade do 
mundo e suas necessidades;
· Fortalecer sua relação com Deus;
· Fazer novos amigos que durarão por toda sua vida.

ARGENTINA
JUJUY

Você fará parte de uma equipe com pessoas 
de diferentes culturas, com a qual servirá e 
compartilhará do amor de Deus em diferentes 
partes do mundo.

ONDE SERÁ 
REALIZADO O 
EXPERIMENTE

Data: 16 a 25 de fevereiro
Qtd. de dias: 07 dias
Investimento: USD 170,00
Descrição: A equipe e as igrejas locais realizarão um 
projeto itinerante de atividades comunitárias, a partir 
de San Salvador de Jujuy, até o povoado Andino de 
Caspala. Você terá a oportunidade de compartilhar o 
amor de Jesus através de atividades de evangelismo de 
teatro, música e atividades recreativas com crianças.

TUPUNGATO
Data: 16 a 23 de fevereiro
Qtd. de dias: 08
Investimento: USD 65,00
Descrição: Nas cordilheiras dos Andes, você realizará 
atividades recreativas para adolescentes e crianças 
junto com a equipe de trabalho local. Terá tempo para 
prestar auxílio às famílias locais e servirá através do 
evangelismo criativo.

CAMBOJA
TAILÂNDIA
Data: Março
Qtd. de dias: 15 dias na Tailândia e 15 dias em Camboja
Investimento: Camboja: entre em contato por e-mail
Tailândia: USD 450,00
Descrição: Bem-vindos ao Camboja! Uma nova cultura e 
idioma te espera. Você trabalhará dando apoio aos 
missionários locais. A Ásia te espera e necessita de você 
para conhecer o amor de Jesus.
Na Tailândia, você desenvolverá as seguintes atividades: 
Ensinar inglês para as crianças, adolescentes e adultos. 
Você também poderá fazer parte do programa de 
plantação de igrejas, amostras de esporte, artísticas e 
culturais, evangelismo nas ruas, visitas nas prisões, 
servir às famílias de refugiados no país, como também 
compartilhar o Evangelho pessoalmente nas zonas de 
Bangkok. 

Data: 16 de fevereiro a 01 de março
Qtd. de dias: 15 dias
Investimento: USD 115,00
Descrição: A zona de Chiripó pulará de alegria em 
receber você. No meio de uma cultura indígena você 
poderá realizar diversos trabalhos: desde atividades com 
crianças até atividades de construção, para ajudar a 
igreja local. Você terá tempo de evangelismo e trabalho 
comunitário, como também poderá ajudar melhorar o 
caminho das pessoas da comunidade.

COSTA RICA

Data: 16 de fevereiro a 01 de março
Qtd. de dias: 15 dias
Investimento: USD 160,00
Descrição: Você terá duas oportunidades diferentes para 
pôr seus dons e talentos em prática dentro deste 
Experimente. A primeira oportunidade será realizando 
trabalho comunitário em uma zona indígena onde não se 
fala espanhol, e sim piapoco e achagua. E a segunda 
oportunidade você terá na cidade de Bogotá, realizando 
diferentes atividades de evangelismo.

COLÔMBIA

MAIS DE 

100 
EXPERIÊNCIAS 

MISSIONÁRIAS!

DURANTE O 
EXPERIMENTE 
VOCÊ PODERÁ:



Data: 16 de fevereiro a 1 de março
Qtd. de dias: 15 dias
Investimento: USD 210,00
Descrição: Viajará a bordo do Ônibus da Vida ao redor da 
Guatemala. As regiões de Quetzaltenango e Totonicapán 
estarão recebendo você de braços abertos. Será um 
tempo de trabalho integral. O foco principal será o 
trabalho com crianças e adolescentes no meio de uma 
população com raízes indígenas. Prestarás apoio aos 
projetos locais de agricultura, alimentação, 
aconselhamento e muito mais.

GUATEMALA

Datas: 1 a 30 de março
Qtd. de dias: 15 dias em Senegal e 15 dias em Mali (a 
combinação da prática é opcional)
Investimento: Senegal: USD 380,00 / Mali: USD 250,00 
(não inclui os voos internos).
Descrição: África é um continente conhecido por sua 
pobreza, mas também por sua qualidade de receber 
estrangeiros. No momento, ele é um dos continentes 
com mais conflitos, em 22 zonas de guerras.
Queremos te desafiar a compartilhar o amor de Jesus 
nestes países muçulmanos. Terás a oportunidade de 
animar a fé de outros cristãos. Realizarás tarefas 
manuais e práticas, como por exemplo, pintura, limpeza 
ou aulas de espanhol. Você poderá colaborar com a 
distribuição de literatura e apoiar o trabalho nas 
reuniões de uma equipe de missionários transculturais.

MALI 
SENEGAL

Data: 17 a 24 de fevereiro
Qtd. de dias: 7 dias
Investimento: USD 70,00
Descrição: Terás uma experiência transcultural em uma 
igreja chinesa bilíngue (latinos-chineses). Serás de apoio 
para a igreja nos trabalhos com crianças, EBF, 
caminhadas de oração e clubinhos de inglês.

PARAGUAI
CIDADE DO LESTE

Data: Informe-se por e-mail
Investimento: USD 100,00
Descrição: Uma experiência única de evangelismo em 
um barco, visitarás locais de difícil acesso no interior do 
país e servirás de apoio para a igreja local.

CONCEPCIÓN

Data: 15 a 30 de março
Qtd. de dias: 15 dias
Investimento: USD 505,00
Descrição: O maior país do mundo te espera. Rússia 
possui a maior reserva de recursos florestais e a quarta 
maior parte de água doce do mundo. O seu passado e 
sua atual história fazem da Rússia um dos lugares mais 
extremos para se falar do amor de Jesus. Esta é nossa 
oportunidade!
Não fique em dúvida de fazer parte de um total 
intercambio cultural, onde você poderá pôr seus dons e 
talentos ao serviço de Deus. No Cáucaso, as atividades 
se centralizarão nas assistências nos centros 
terapêuticos e tarefas de apoio a igreja local.

RÚSSIA
CÁUCASO

Data: 17 a 27 de fevereiro
Qtd. de dias: 10 dias
Investimento: USD 185,00
Descrição: Ajudarás uma igreja recém-plantada na 
região de Urubamba. Trabalharás em conjunto com os 
pastores, ajudando-os a fortalecer a obra da região 
andina do Peru.

CUSCO

Data: 17 a 27 de fevereiro
Qtd. de dias: 10 dias
Investimento: USD 90,00
Descrição: Em uma região longe da cidade, você poderá 
trabalhar com crianças durante a EBF, terás tempo de 
evangelizar nas ruas, visitar e trabalhar em conjunto 
com a igreja local. 

PERU
HUÁNUCO
HUAYABAMBA

EXPERIMENTE E 
VÁ AONDE 
VOCÊ QUER IR
· Mais de 20 mini práticas em Santiago do Chile
· Práticas em cada região do Chile
· Amazonas / Brasil
· Rio de Janeiro / Brasil
· Sertão / Brasil
· Tarija / Bolívia
· Chuquisaca / Bolívia
· Terra do Fogo / Argentina
· Córdoba / Argentina
· Misiones / Argentina
· Tucumán / Argentina
· EUA
· E muito mais

HAITI
Data: Fevereiro / Março (Informe-se por e-mail)
Qtd. de dias: 20 dias
Investimento: USD 500,00
Descrição: Para muitos, o Haiti é considerado o país mais 
pobre do continente americano. No Haiti estarão te 
recebendo crianças e jovens cheios de esperança, 
desejosos de conhecer o evangelho real. Você terá um 
grande trabalho evangelístico e de discipulado para com 
as crianças e adultos das comunidades e dos orfanatos. 
Levarás o coração do Pai para um país com um alto nível 
de orfandade. Visitarás hospitais, prisões, se realizarão 
algumas clínicas móveis e operações de reconstrução. 
Finalmente, você poderá ser parte da organização do 
primeiro CIMA Day no Haiti, e ver o começo de uma nova 
etapa na história da nação.

Data: Março / Abril (Informe-se por e-mail)
Qtd. de dias: 15 dias na Índia e 15 dias no Nepal
Investimento: Índia: USD 440,00 / Nepal: USD 540,00
Descrição: Começarás sua viagem no norte da Índia, 
apoiando o trabalho de uma família missionária e 
projetos naquela região. Terás a experiência de 
conhecer este grande país e abrir teu coração para que 
Deus possa te falar através do povo e da cultura.
Nepal, conhecido por todo mundo pelos Himalaias e a 
montanha Everest, será mais uma oportunidade para 
compartilhar o amor de Jesus. Uma agenda cheia de 
atividades de apoio ao trabalho missionário da igreja e 
dos missionários que estão na região vai estar te 
esperando. Eles estão ansiosos para receber mãos 
dispostas para trabalhar na obra.

ÍNDIA 
NEPAL

#Experimente2020
#VouFazerExperimente



· Que levem seu fogo, paixão e ânimo para servir na 
Europa;
· Que conheçam mais de perto o Deus que tem um 
coração voltado para os perdidos;
· Que experimentem o Deus que proverá para Sua obra;
· Que vivenciem o Deus que abre portas;
· Que escutam Deus dizendo como, quando e onde 
deveriam ser parte do Seu plano maravilhoso;
· Que estejam dispostos a se movimentar e servir à 
juventude de Portugal, Espanha, França, Itália e Croácia. 

A ideia é que você possa estar por 06 a 10 semanas na 
Europa. Te esperamos em Walzenhausen para um tempo de 
capacitação, preparando-os para a tarefa que está por vir 
e para aprender como organizar um CIMA Nacional. Com 
tempo de oração, devocionais diários e cursos de 
planejamento estratégico. Tudo isso os capacitará a poder 
trabalhar de uma forma missional e evangelística em 
conjunto com as igrejas locais. Depois da etapa DESCUBRA 
do CIMA, você realizará também a etapa EXPERIMENTE 
junto com os participantes dos diferentes CIMA´s.

Vamos à Europa! Não para fazer um passeio pela França, 
ver como está torta a torre de Pisa, sentir a adrenalina de 
São Fermim ou para exibir as melhores fotos nas redes 
sociais. Vamos à Europa para servir, amar, entregar, 
evangelizar e mobilizar. Vamos para estar ao serviço das 
igrejas, para levar a mensagem de amor pelas ruas de 
Lisboa, Madrid, Paris, Roma e Zagreb. E que tal se 
terminamos nosso tempo lá dando uma oportunidade à 
juventude daqueles 5 países de ser animada e desafiada 
por Deus através de um CIMA? Assim como aconteceu com 
você!

Oramos para que os CIMA´s ajudem a formar uma nova 
onda de jovens europeus que vejam as necessidades dos 
seus países e se levantem para evangelizar o seu 
continente. É um grande desafio! Mas tem chegado o 
momento para soltar o potencial da América Latina. Para 
que os latino-americanos estejam indo à Europa para 
mostrar ao mundo o amor de Deus.

Vamos à Europa!

Estamos há muitos anos escutando estas frases em 
congressos e igrejas. Temos orado para que seja uma 
realidade, portanto hoje e mais do que nunca devemos 
atuar para passar da intenção para a ação. A colheita segue 
necessitando de obreiros, por isso queremos nos somar à 
aceleração do processo e dar pequenos, porém vigorosos 
passos ,  que conectem,  desafiem e  forneçam 
oportunidades de servir a todos os jovens que estão sendo 
desafiados. 

Durante os próximos meses, com fé e oração vamos nos 
dedicar a buscar por toda América Latina 100 jovens 
corajosos e entregues, dispostos a dar um passo a mais. 
Você é um deles? Não estamos somente falando de investir 
1 ou 2 semanas servindo em algum CIMA perto de tua 
cidade. 

Diretor MOVIDA 
Centro América e o Caribe 

#5CimasNaEuropa

#CimaIntl2020
#Somente1Vida

5 
CIMA´s 

NA EUROPA

PROCURAMOS 100 
LATINO-AMERICANOS 
COMPROMETIDOS COM 
DEUS E SUA MISSÃO:

Em 2015, Deus nos presenteou com um imóvel em 
Walzenhausen-Suíça, o qual conta com uma casa para 
hospedar mais de 100 pessoas, um salão, escritórios e 
algumas salas. O terreno tem pastos, bosques e espaço 
livre.
Desde o momento que o recebemos, começamos a 
trabalhar duro para restaurar, adaptar e converter o 
espaço em um centro de capacitação e formação em 
missões interculturais para latino-americanos, norte-
americanos e europeus.
Hoje funciona o PRISMA, a Escola trimestral de missões 
transculturais da MOVIDA, com três datas por ano; o 
Programa Short-Term na América-Latina e Europa; a 
organização dos CIMA's na Europa; um programa de 
voluntariado em Walzenhausen e muito mais. Tudo isso 
começou recentemente, e já estamos nos movendo em 
alta velocidade.

MOVIDA NA 
EUROPA É 
ALGO SÉRIO

A COLHEITA 
NECESSITA 
OBREIROS

VAMOS À 
EUROPA 

Os Latino-americanos 
têm potencial

De Campo Missionário 
a Força Missionária

Agora é o tempo
Da América Latina 

para o mundo

“ 
”

“ 
“ 
“ 

”
”
”



100 LATINO-AMERICANOS 
NA EUROPA 

CIMA PORTUGAL CIMA FRANÇA CIMA CROÁCIA

Fé Estranha
Portugal é um país que permanece estagnado em suas 
raízes religiosas. Motivos diferentes levaram a sociedade a 
ter desconfiança do evangelho. A sociedade se sustenta no 
materialismo e isso os torna mais e mais relativistas. 84,6% 
da população se declara católico, e ainda que exista uma 
grande parte de evangélicos, estes são imigrantes, os 
quais criam muitas vezes suas subculturas que não ajuda 
na expansão do Reino de Deus. Este país necessita de 
missionários que sejam capazes de se envolver e reanimar 
a fé dos portugueses, sem gerar divisões, mas sendo um 
reflexo do corpo de Cristo.

Jogaram Deus fora Um povo que 
   neceita SalvaçãoÉ incrível que em algumas cidades da França 40% das suas 

populações tem se convertido ao islã. Isso é 
desencorajador para muitos, porém também demonstra a 
grande necessidade de crer em um deus. Essa é nossa 
oportunidade! Temos a força para compartilhar a 
verdadeira mensagem da salvação, não somente para as 
pessoas que dia a dia se convertem ao islã, mas também 
para os 37 grupos étnicos que são considerados não 
alcançados dentro do país. Temos a paixão para 
compartilhar de Jesus aos franceses e também para as 
pessoas que nos últimos e recentes anos tem imigrado do 
Oriente Médio e África do Norte. A necessidade de Deus na 
França não nos desanima, nos desafia. Vamos!

Logo após ter vivido atrás de uma cortina de ferro por 
40 anos, hoje a Croácia vive uma realidade pós 
socialista, com milhões pessoas que vivem sonhando, 
que não somente possam começar a desfrutar da 
liberdade do seu país, mas também começam a ver as 
diferentes oportunidades de avançar. Ainda que somente 
exista 0,6% de cristãos, mesmo assim quase não existem 
igrejas no país. 67% dos croatas afirmam que creem na 
existência de um Deus. Isso não é uma grande 
oportunidade para compartilhar o amor d'Ele? Na 
Croácia necessita-se de jovens que estão dispostos a 
falar sobre o único e verdadeiro Deus, e que sejam 
capazes de mudar a realidade atual.

CIMA ITÁLIA

Esqueceram de Jesus
Estamos sendo testemunhas a nível mundial, do maior 
movimento de deslocamento humano da história e a 
Itália tem sido um dos países receptivos destes 
continentes. Muitas famílias têm demonstrado sua ajuda 
para com esta situação, enquanto que outros tem se 
fechado completamente. A Itália que durante anos foi 
reconhecida como berço do catolicismo, hoje também é 
reconhecido por ter cedido a outras religiões. A chegada 
de outras culturas e religiões tem feito com que o país 
se agarre mais as suas raízes católicas e que na 
sociedade cresça o racismo. Deixa que Deus utilize você 
como um reflexo da Sua misericórdia.

CIMA ESPANHA

Cansados da Religião
Um país com tanta diversidade, e tão apaixonado, é o 
terceiro maior país da Europa, está cheio de milhões de 
nativos e milhares de estrangeiros com esperança que 
ao longo dos anos e séculos tem chegado com o sonho 
de mudar o rumo de suas vidas; sem dar conta que nem 
uma estabilidade econômica pode satisfazer seus 
desejos de progresso. Muitas características culturais 
similares fazem com que nós possamos transmitir a 
mensagem da salvação de uma forma que chega direto 
ao coração das pessoas. Espanha, como anos atrás 
também, segue nos esperando com braços abertos.

Data: junho a agosto de 2020
Duração: 6 a 10 semanas
Investimento: USD 25,00 por dia
Vagas: 100 pessoas (20 por CIMA)



MÚDATE

ENTRE-
VISTAS

Buscamos mobilizar os cristãos que estudam, 
trabalham e tem uma inquietação para fazer missões, 
mas não podem fazer em tempo integral. Queremos 
que eles vivam uma vida missional em suas rotinas 
diárias, deslocando-se aos bairros pobres, urbanos e 
menos alcançados da América Latina e no mundo.

O que MÚDATE faz?

Estamos seguindo o exemplo de Jesus, que chegou e 
viveu nessa terra para trazer salvação. Também 
cremos que cada cristão é um missionário e que cada 
um deles que têm conhecido a Deus pode fazer Deus 
ser conhecido.

De onde surgiu esta ideia?

Queremos ter pelo menos uma equipe da MÚDATE em 
cada país da América Latina e enviar latino-
americanos a tempo parcial para viver de uma forma 
missional e biocupacional nos países do mundo onde 
estão os menos alcançados. 

Vocês têm um alvo para os próximos anos?

Vocês que desejam animar suas igrejas e pastores a 
desenvolver uma visão missionária viva e dinâmica e 
juntar-se a nós em oração pelos não alcançados. 
Missões é a tarefa abençoada da igreja e é nosso 
privilégio facilitar o desenvolvimento desta 
maravilhosa obra para a Glória de Deus. 3.000 
missionários fazem parte do Pioneiros, servindo em 
1 0 5  p a í s e s  d i f e r e n t e s  e  t r a b a l h a n d o 
interdenominacionalmente. Você pode ser o 3.001. 
Junte-se ao Pioneiros!

Quem pode ser parte do PIONEIROS?

Temos como foco principal plantar igrejas entre os 
menos alcançados. Dentro da América do Sul, onde eu 
sirvo, ainda falta muito. Nós nos dedicamos em enviar 
equipes missionárias para os lugares onde há mais 
necessidade e menos oportunidade de ouvir de Cristo 
e de Sua obra salvadora lá na cruz.

Qual é o foco principal do PIONEIROS?

Representante da MÚDATE 
América Latina

Diretor da PIONEIROS
América do Sul

Na África vivem aproximadamente 3.700 povos dos 
quais cerca de 1.000 não foram alcançados. Isso 
significa que 316 milhões de pessoas, que corresponde 
a 28% da população africana, que até hoje não foram 
alcançados com a mensagem da salvação.

Qual é a atual realidade dos povos não 
alcançados na África?

O que é a PróSERTÃO?

Qual é o objetivo dela?

Como ela pensa alcançar este objetivo?

O que a AIM faz para encarar esta realidade?

Depois de 120 anos, nosso foco continua sendo os 
povos que permanecem não alcançados na África. Por 
isso desenvolvemos a Visão 2020:
· Desejamos chegar em 20 novos povos não 
alcançados pelo evangelho;
· Formar 40 equipes para alcançar as etnias 
africanas que vivem por todo mundo;
· Mobilizar 400 novos obreiros africanos;
· Equipar 4.000 líderes nas igrejas africanas para 
fortalecer as igrejas locais.
Junte-se a nossos programas de curto e longo prazo, 
em mais de 25 países do continente africano!

PróSERTÃO é uma agência interdenominacional de 
treinamento e mobilização missionária do Brasil. 
Preparamos líderes e formamos obreiros.

Queremos estabelecer nos próximos anos, dezenas de 
comunidades cristãs maduras que vivem os valores 
bíblicos e servem ao homem de forma integral.

Para alcançar este objetivo, trabalhamos em parceria 
com outras agências e organizações, multiplicando 
respectivamente suas metas.
 Também mobilizamos igrejas de todas as regiões 
do Brasil, capacitando líderes e obreiros de várias 
denominações, e incentivamos a criar estratégias 
sustentáveis para melhorar a qualidade de vida.

Diretor executivo da PróSERTÃODiretor Executivo da 
AIM-South America

Aliança Global Wycliffe

Projeta-se que os próximos 16 anos serão cruciais para 
o avanço de novos projetos e que no ano 2035 
possamos contar com projetos de tradução da Bíblia 
para TODAS as línguas do mundo. Isso significa que os 
jovens de hoje são a geração da “última hora” que 
ajudarão a completar uma tarefa que está em 
andamento por centenas de anos. O melhor passo 
prático para um jovem é entrar em contato com a 
organização da Aliança Global Wycliffe no país onde 
vive.

Como um jovem pode ser parte desta visão? 
Quais são os passos?

A meta global é que cada povo ou comunidade 
linguística tenha a Palavra de Deus. Hoje celebramos 
3.350 línguas que têm algumas porções da Bíblia ou 
até a Bíblia completa traduzida. Porém, segundo 
estatísticas recentes, sabemos que se fala 1.870 
idiomas no mundo, isso além das 284 línguas de sinais. 
Essas necessitam urgentemente que se inicie um 
projeto de tradução da Bíblia.
 Já têm projetos em andamento em 2.569 idiomas, 
localizados em mais de 170 países, os quais 
necessitam ser concluído satisfatoriamente.

A Aliança Global Wycliffe é uma comunidade ampla de 
ministérios em muitas partes do mundo, cujo coração 
arde para os povos sem Bíblia. Para que eles tenham a 
mensagem de Deus em sua língua materna, tanto em 
maneira escrita como também em outros modos.

Quais são suas metas?

Quem é a ALIANÇA GLOBAL WYCLIFFE e o que 
fazem?

PIONEIROS

WYCLIFFE

AIM PróSERTÃO 



MISSION CHINA 2030 surgiu em dezembro de 2014 
quando a China se transformou em uma potência 
econômica mundial. Isso fez com que os líderes 
refletissem sobre o seguinte: “Se somos uma potência 
econômica, temos que ser uma potência missionária”.

Como e por que surgiu a MISSION CHINA 2030?

MISSION CHINA 2030

Queremos juntar os urbanos com os rurais. Unindo as 
gerações de jovens e adultos, e trabalharmos de forma 
interdenominacional para alcançarmos o objetivo até 
o ano 2030:
· Plantar 5.000 igrejas em cidades distintas da China
· Alcançar 500 etnias não alcançadas
· Enviar 20.000 missionários ao campo transcultural 
(fora da China).

Qual é a visão?

Para alcançar a visão da Mission China 2030 estamos 
promovendo o treinamento missionário entre os 
estudantes e livros traduzidos em chinês. Nosso 
exemplo é a igreja da Coreia, que enviou entre 1990 e 
2000, 10.000 missionários, duplicando o número e 
enviando 20.000 missionários entre 2000 e 2010.

Como vocês pensam em alcançar essa visão?

Diretor Regional do Movimento 
Lausanne Ásia Oriental

Fundador e Coordenador 
da ETNOPEDIA

Trabalhamos com as informações sobre as etnias não 
alcançadas. Existe um catálogo de etnias não 
alcançadas para cada país da Ibero-América e estamos 
trabalhando para que você tenha acesso a ele e assim 
possa conhecer diferentes realidades.

O que é a ETNOPEDIA?

ETNOPEDIA

A palavra que Jesus disse em Mateus 28:19 era “etnos” 
e não nações. Todos pertencemos a uma etnia. Algumas 
etnias tem o evangelho e outras não. Os cristãos devem 
ser a luz entre as pessoas que estão em trevas. 
Devemos ir a todas as nações onde CRISTO AINDA NÃO É 
CONHECIDO (Romanos 15:20).

Por que vocês trabalham dessa forma?

As etnias totalmente não alcançadas estão longe das 
cidades, da comunicação e vivem em um contexto 
fechado para os missionários. Fazendo com que aquele 
a qual entre ali, não possa se comunicar nem voltar 
facilmente. Por isso, Jesus tinha que dizer aos seus 
discípulos que a missão implica em uma separação de 
laços familiares. Não é fácil, mas é necessário.

Quais são os desafios de servir em uma 
etnia não alcançada?

Em 2015 participei pela primeira vez de um CIMA em 
Walzenhausen, Suíça.
Depois de terminar minha carreira como carpinteiro, sai 
por um ano para servir em outro país, apoiei o CIMA 2017 
como voluntário na área de logística. Enquanto eu estava 
arrumando um banheiro, eu senti medo e incerteza sobre 
não saber o que eu iria fazer com o meu futuro. Foi tão 
forte que não pude continuar trabalhando, tive que fugir 
da presença de Deus.

Um dos oradores do CIMA nos falou sobre a necessidade 
no mundo muçulmano, especialmente em países árabes. 
Pela primeira vez, meu coração foi tocado por aquele 
grupo de pessoas que, até aquele momento, eu 
simplesmente não havia considerado. Eu soube 
imediatamente que era esse o meu caminho. Estou 
servindo a Deus no mundo árabe desde janeiro de 2019. 
Deus usou o CIMA para mostrar meu lugar em Sua Missão.

Jano Trattner / Áustria

FUGIR PARA A PRESENÇA DE DEUS 

TESTEMUNHO

Desde 2005 FLOORBALL4ALL tem como propósito que 
crianças e jovens em mais de 20 países do mundo usem 
o esporte floorball para compartilhar valores bíblicos. 
Para nós, a sustentabilidade e a multiplicação são 
muito importantes, e por isso um dos nossos focos é 
treinar e fazer coaching com líderes locais.

O que a FLOORBALL4ALL faz?

FLOORBALL4ALL 

Sonhamos que crianças e jovens de todo mundo 
possam, através do esporte, conhecer seu chamado, 
ser fortalecidos em sua identidade com Cristo e 
crescer. Até o final de 2020 queremos ter movimentos 
nacionais de floorball em 10 países / regiões.

Qual é o sonho da FLOORBALL4ALL?

Motivando sua igreja local e pastores a usarem o 
esporte como uma ferramenta. Também apoiar 
financeiramente nossos projetos, participarem de um 
dos nossos seminários, e serem capacitados para 
começarem um projeto de floorball em sua igreja ou 
em seu ministério.

Como podemos ser parte?

Portas Abertas é uma organização cristã internacional 
sem fins lucrativos que apoia já por mais de 60 anos os 
cristãos que enfrentam algum tipo de perseguição por 
causa de sua fé em Cristo.

O que é a PORTAS ABERTAS?

PORTAS ABERTAS

Estamos presentes nos lugares mais fechados ao 
evangelho com o objetivo de socorrer, equipar e 
fortalecer a igreja perseguida. Por causa do evangelho, 
levamos bíblias para onde não são acessíveis, 
capacitamos líderes, pastores onde não existe 
discipulado e levamos ajuda econômica e humanitária 
para que os cristãos perseguidos possam viver com 
dignidade.

Como e porque vocês fazem este trabalho?

Apesar de que hoje temos mais que 215 milhões de 
cristãos sendo perseguidos, a maior parte das pessoas 
não sabe disso. Divulgar esta realidade, assim como 
orar e doar para suprir as necessidades deles é algo 
fundamental para que eles permaneçam firmes em sua 
fé.

Como podemos ser parte?

Diretor do FLOORBALL4ALL Diretor das PORTAS ABERTAS
América Latina



PROGRAMA 
PARA 
PASTORES 
E LIDERES

DECLARAÇÃO DE 
COMPROMISSO JUVENIL 
LATINO-AMERICANO

APRENDER:

COMPARTILHAR:

ESCUTAR:

DESCANSAR:

Diretamente com pastores, líderes e missionários 
experientes de todo o mundo.

Com outros pastores e líderes suas experiências no 
ministério.

O que Deus está fazendo em toda América Latina e como 
trabalham outros pastores e líderes latino-americanos. 

O resto do ano você vai ter que pregar, servir, atender e 
ministrar. Nessa semana atenderemos você. Queremos 
te servir e que Deus carregue suas baterias para que 
possa voltar ao lugar onde Deus tem te colocado.

Por isso temos preparado um programa especial, com 
temas, preletores e testemunhos especialmente para 
você.

APRENDEREMOS JUNTOS SOBRE:

· A Missão e igreja local
· Ousar a enviar
· O evangelho geracional
· Acompanhando os enviados
· Assumindo o desafio
· Trabalho em equipe
· Alcançando a Europa
· Integridade e sabedoria no ministério
· O pastor cuida de todos, mas quem cuida do pastor?
· E muito mais...

Data: 10 a 16 de fevereiro de 2020

INVESTIMENTO:

Chile: USD 160,00 (sem hospedagem)
América Latina: USD 120,00 (sem hospedagem)
Resto do mundo: USD 180,00 (sem hospedagem)

Podemos ajudar na busca de hospedagem, temos 
opções acessíveis para você.

INCLUI:

Queremos equipar você com excelentes 
ferramentas, não somente para o trabalho 
com os jovens, mas também para sua vida 
e ministério pessoal.

Durante anos a América-Latina tem sido testemunha 
de centenas de missionários que tem investido suas 
vidas para que outros possam conhecer a Cristo. 
Inclusive tem custado a vida de alguns.

Hoje podemos ver o fruto destes sacrifícios, uma 
América-Latina onde se fala de Deus, se prega a 
salvação e arde uma paixão por contar a outros da 
esperança que temos em Jesus.

Chegamos falando que o jovem latino-americano tem 
muito potencial, com seus pontos fortes e suas 
debilidades, que podem e devem ser aproveitados ao 
máximo para alcançar o mundo que tanto necessita 
conhecer a Cristo.

Como jovens latino-americanos queremos tomar 
ações perante a realidade, na necessidade e urgência 
de levar o evangelho até os confins da terra, e assim 
cumprir ativamente a Grande Comissão.

Queremos enfrentar a indiferença que muitas vezes 
nos leva a focar em nossos próprios projetos da vida, 
e que terminam se afastando dos projetos que Deus 
nos chama para fazer.

Queremos nos comprometer a amar a Deus sobre 
todas as coisas e a obedecer em levar Sua mensagem 
da salvação até os confins da terra. É por isso que te 
convidamos a ser parte da Declaração de 
Compromisso Juvenil Latino-americano, onde juntos 
vamos ser a voz do continente e os pés da geração que 
se transforma de uma potência para uma força 
missionária nos próximos anos.

O tempo está chegando e como jovens nos unimos e 
comprometemos a ser e fazer a diferença.

Junte-se! Seja parte!

É a voz dos jovens cristãos latino-americanos, que 
expressa e pronuncia seu compromisso ativo com Deus 
e Sua missão nos próximos anos, tanto a curto e longo 
prazo, de maneira local e global.

Você!
Jovens latino-americanos junto com organizações 
cristãs já estão trabalhando, através de encontros e 
oficinas, para que a declaração represente uma só voz 
dos jovens e das organizações que trabalham a favor 
dos jovens.

Durante 2019 vamos a precisar de “agentes” que 
mobilizam suas redes de contatos para ser parte da 
declaração de compromisso juvenil latino-americana. 
Junta-se a este grande esforço!

O QUE É A DECLARAÇÃO 
DE COMPROMISSO JUVENIL 
LATINO-AMERICANA?

QUEM PODE PARTICIPAR?



O QUE É 
OPERAÇÃO 
CIMA?

NAS RUAS

É uma ação comunitária, na qual sairemos às ruas 
com a missão de oferecer ajuda, consolo, esperança e 
ânimo. É a oportunidade de fazermos parte do 
trabalho de Deus em Santiago, Chile. Queremos 
transmitir às pessoas a esperança que existe em 
Cristo, sendo um reflexo do seu amor. 

Será uma jornada incrível e cheia de oportunidades, 
em diferentes contextos que tenham necessidades: 
hospitais, abrigos de crianças, praças, escolas e 
muitos outros locais de Santiago.

Desde já, oramos pelo impacto, que esta atividade 
com mais de 3000 jovens trará! 

Esperamos que este dia não seja somente uma ação 
social, mas também um tempo onde serão geradas 
novas oportunidades para compartilhar sobre o amor 
de Deus com outras pessoas. 

MAIS DE 

3000 PESSOAS 

SAIRÃO PARA 

AS RUAS

BEM-VINDOS 
AO ESPACIO 
RIESCO

CIMA INTERNACIONAL 2020 
SERÁ REALIZADO EM SANTIAGO 
DO CHILE, NO ESPACIO RIESCO

É o centro de eventos e convenções mais importante 
do país. Estarão à nossa disposição 160.000m2, onde 
teremos palestras gerais e paralelas, oficinas, 
quartos, refeitório, etc. 

Santiago é a capital do Chile, localizada no centro do 
país. Uma cidade de legado mapuche (indígena) e 
colonial, misturado com a vida cosmopolita. Com mais 
de 7,3 milhões de habitantes, aproximadamente 40% 
da população do Chile mora na Região Metropolitana.

HÁ UMA EQUIPE QUE ESTÁ 
PENSANDO EM VOCÊ 

Voluntários de vários lugares do mundo estão 
trabalhando diariamente com o desejo de que você 
consiga chegar ao CIMA Internacional 2020 e 
aproveite um excelente tempo de aprendizagem e 
desafios.
Deus, ano após ano, vem acrescentando pessoas com 
um coração de servo e que querem oferecer o que 
sabem para que outros possam focar e descobrir os 
seus dons e talentos.

Se você quer dar um passo e ser parte desta grande 
equipe multicultural e servir em meio aos diferentes 
sotaques e muita alegria, encorajamos você!

brasil@movida-net.com
Facebook: Movida Brasil
Instagram: Movida Brasil

Temos um lugar para você servir.

ESCREVA-NOS:

VOLUNTÁRIOS 

“DEUS ME CHAMOU EM UM CIMA PARA 
SER MISSIONÁRIO” 

TESTEMUNHOS

“DESCOBRI UMA NOVA FACETA”

Meu nome é Joshua Kuhn, sou dos Estados Unidos. Tudo o 
que sou hoje devo somente a Deus que usou a MOVIDA e os 
seus programas. Deus me chamou em um CIMA para ser 
missionário. Depois de servir em um CIMA decidi ir para 
Costa Rica como missionário para trabalhar na 
mobilização em tempo integral. Aprendi a comunicar às 
outras pessoas sobre o desejo de Deus para as nações. 

Agora estou estudando em um Instituto Bíblico de 
Missões, ETNHOS 330 (Novas Tribos), o qual está me 
preparando para sair e servir em uma tribo que não tem a 
Bíblia em sua própria língua. Deus utilizou o CIMA como 
ferramenta para me encorajar, motivar e mobilizar a ir 
onde ninguém foi antes. Literalmente sem Deus e sem a 
MOVIDA, eu não sei onde estaria.

Joshua Kuhn/ EEUU

Costumava “viver” insatisfeito com a minha rotina cristã. 
Em um CIMA comecei a descobrir uma nova faceta do que 
Deus tinha para mim. 

Recebi um cartão onde tinha que marcar como eu queria 
me comprometer: contribuindo, orando ou indo. Marquei 
os três. Senti que o meu compromisso devia ser integral e 
comecei a orar para Deus me direcionar. 
Hoje estou na Província de Misiones, na Argentina, 
trabalhando com o povo Mbya Guarani. A cada dia passo 
mais tempo com eles, aprendendo a sua língua para poder 
compartilhar-lhes de Deus. 
Me alegro em poder estender o Reino de meu Pai neste 
lugar. Totalmente grato! 

Rafael Montivero/ Argentina



MAIS DE 40 AGÊNCIAS 
MISSIONÁRIAS 
NO CIMA INTL. 2020

COM O FOCO 
NOS POVOS 
NÃO ALCANÇADOS

World Team existe para glorificar a Deus ao 
trabalhar juntos na fundação de igrejas 
que se reproduzem focadas nos povos não 
alcançados do mundo. A nossa paixão é ver 
igrejas estabelecidas, nas quais os novos 
crentes são discipulados, levados à 
comunidade da igreja e que os líderes 
sejam formados para se envolver no 
ministério. Ao mesmo tempo, ver igrejas 
que plantam outras igrejas. Recebemos 
obreiros enviados por outras agências 
parceiras e juntos formamos a ampla 
agência de World Team. Somos uma 
agência missionária interdenominacional 
com mais de 350 missionários que 
trabalham entre 29 grupos étnicos, na 
Ásia, África, Europa, Haiti, Brasil e a 
diáspora muçulmana na América do Norte. 
Gostaríamos de explorar o ministério com 
você! Te esperamos. 

OS PASSOS DE 
JESUS NA EUROPA

COM O CORAÇÃO 
VOLTADO NA 
ÁSIA ORIENTAL

LATINOS AO 
MUNDO ISLÂMICO 

MCE almeja ver comunidades de amor 
plantadas em todo o continente da Europa, 
comunidades que seguem os passos de 
Jesus e comunicam o evangelho de Jesus 
com as suas palavras e ações. Com a 
certeza de que só em Deus as pessoas 
encontrarão as respostas aos problemas 
das suas vidas, comunidades e nações.
É por isso que atualmente mais de 150 
missionários estão servindo em 25 países 
diferentes da Europa.
Convidamos você a passar pelo nosso stand 
durante o CIMA Intl. 2020 e testar o seu 
conhec imento sobre  a  Europa,  o 
continente onde o cristianismo está sendo 
esquecido. 

OMF INTERNACIONAL serve à igreja 
compartilhando o evangelho em diversas 
comunidades e cidades da Ásia.
OMF intl. Tem muitos enfoques, desde 
plantar igrejas até a direção de empresas. 
Desde a prática da medicina, até a 
formação de professores para escolas 
bíblicas dominicais. Em cada uma das 
áreas da vida, o seu objetivo é apresentar 
as boas notícias de Jesus, de acordo à 
cultura e com um foco a longo prazo. 
Compartilhar as boas novas de Jesus Cristo 
em toda a sua plenitude com os povos da 
Ásia oriental para a glória de Deus é a visão 
da OMF intl. E é o nosso desejo que seja a 
sua também! Por isso esperamos você com 
um stand no CIMA INTL. 2020. 

Missão PMI é uma missão latina ao mundo 
islâmico, a qual serve às comunidades e 
igrejas de diferentes denominações, para 
ver os muçulmanos impactados e 
transformados pelo evangelho de Cristo.
Nosso maior desejo é cooperar com a 
tarefa de estabelecer, estender e apoiar a 
i g r e j a  de  Je su s  C r i s t o  en t re  o s 
muçulmanos, através de uma ação 
missionária integral. 
De PMI queremos cordialmente convidar 
você para vis itar durante o CIMA 
Internacional 2020, a nossa “Tenda Árabe” 
na zona de stands, una-se a nós na nossa 
tarefa. Beba um chá conosco e oremos 
juntos pelos muçulmanos. 
Esperamos você! 

PMI

CADA CRIANÇA 
MERECE UMA 
OPORTUNIDADE

OMF INTERNACIONAL

A TAREFA AINDA 
NÃO ACABOU

MCE

O IMPACTO DAS 
ESCRITURAS

WORLD TEAM

UM FOCO GERAL

SIM: Sociedade Internacional Missionária 
Como agência temos 125 anos de história, 
e temos mais de 4000 missionários, 
provenientes de mais de 50 países e que 
estão servindo em mais de 75 países. 
Incrível! Estamos convencidos de que 
ninguém deve viver e morrer sem ter 
ouvido as boas novas de Deus, cremos que 
Ele nos chamou para fazer discípulos do 
Senhor Jesus Cristo em comunidades onde 
é menos conhecido. Por isso trabalhamos 
na fundação de igrejas em áreas pioneiras 
ou de forma associada nas igrejas locais 
n o s  m i n i s t é r i o s  de  d i s c i pu l ado , 
evangelismo ou educação teológica. 
Durante o CIMA Internacional 2020 como 
SIM, teremos um stand, onde esperamos 
ver você, com missionários experientes 
dispostos a conversar com você!  

Almejarmos que cada jovem que participe 
do CIMA Intl. 2020 possa voltar para casa 
com a convicção de quão importante são as 
línguas para Deus, a humanidade e o valor 
que devem ter pra igreja. 
Nós gostaríamos que conhecessem o 
impacto que as escrituras provocam na 
vida das pessoas de comunidades 
linguísticas minoritárias, e como as vidas 
delas mudam. O nosso sonho é que possam 
ter uma ideia de quanta necessidade há e 
as diversas formas de completar a tarefa.
Oferecemos um chamado macedônico a 
campos específicos no mundo. 
Estaremos com pessoas destas regiões para 
interagir com os jovens que venham ao 
nosso stand! 
Será um tempo de aprendizado e para 
gerar consciência. 
Já queremos falar com você!

Nossa visão em OM (Operação Mobilização) 
é ver comunidades apaixonadas por 
seguidores de Jesus entre os menos 
alcançados. Cooperamos e apoiamos a 
igreja local no desenvolvimento da sua 
v i são miss ionár ia  prov idenciando 
treinamento, estruturas de envio e 
oportunidades de serviço em 115 países ao 
redor do mundo, especialmente focados 
nos não alcançados pelo evangelho. As 
oportunidades são muitas!
Q u e r e m o s  t e  c o n v i d a r  a o  C I M A 
Internacional  2020 no Chile, vem e 
descubra como Deus pode usar a tua 
profissão, as tuas habilidades e talentos 
nos lugares onde Jesus não tem sido 
proclamado. 
Visita o nosso stand “Dispersados”, que 
será uma plataforma de envio, e de ânimo 
na tua viagem de missões. A tarefa ainda 
não acabou! 

Global Children Forum (GCF - Fórum 
mundial da infância) é uma rede de 
parcerias de mais de 100 organizações, que 
se uniram em relação as crianças e o 
Evangelho. O nosso objetivo é que cada 
criança tenha a oportunidade de conhecer 
Jesus, ser encorajado e treinado para 
segui-Lo. 
Dois de cada três crianças não são 
impactadas pelo amor de Deus. Temos que 
mudar isto! Como? Pensando biblicamente 
sobre o ministério com crianças e usando 
estratégias criativas e inovadoras. 
Isso já está acontecendo e queremos 
compartilhar. Por isso esperamos você no 
nosso stand no CIMA Internacional 2020 
para compartilhar com você recursos e 
modelos de ministério que possam ser 
usados para trabalhar com crianças ao seu 
redor. 

GLOBAL 
CHILDREN FORUM

OM AMÉRICA LATINA WYCLIFFE

SIM 

STANDS 

ESPECIAIS 



MOVIDA 
NO MEU PAÍS

INSCRIÇÕES
INVESTIMENTO DESCUBRA *REGRAS DAS PROMOÇÕES E REEMBOLSO

INCLUI:

Preço normal: USD 165,00*
Promoção até 31 de agosto de 2019: USD 135,00*
Promoção até 30 de novembro de 2019: USD 150,00*

Preço normal: USD 135,00
Promoção até 31 de agosto de 2019: USD 110,00
Promoção até 30 de novembro de 2019: USD 120,00

Preço normal: USD 100,00
Promoção até 31 de agosto de 2019: USD 80,00
Promoção até 30 de novembro de 2019: USD 90,00

Demais países: USD 200,00
Garanta sua inscrição pagando: USD 50,00 (não 
reembolsável)
O preço de sua inscrição do CIMA Intl. 2020 depende do 
seu país de residência.

· Hospedagem para 6 dias (de sábado dia 10 até sexta-
feira dia 16 de fevereiro de 2020)
· Alimentação (café da manhã, almoço e jantar)
· Materiais (manual do participante, colchonete fino, 
livros, etc.)
· Acesso a todo o programa
Para saber mais sobre as formas de pagamento e as 
promoções do CIMA Intl. 2020 consulte a MOVIDA em seu 
país / região.

INSCRIÇÕES: 
www.movida-net.com

REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO:

INVESTIMENTO EXPERIMENTE:

· Idade mínima de 15 anos.
· Carta de recomendação pastoral (no site você pode 
baixar o modelo).
· Saco de dormir (indispensável) e produtos de higiene 
pessoal.
· Leve sua Bíblia.

· As promoções são válidas para os que pagam o total 
da inscrição até 15 de janeiro de 2020. Senão, o valor 
volta a USD 165,00
· Se você não puder mais ir ao CIMA, seu depósito de 
garantia NÃO será reembolsado. Uma outra pessoa 
poderá assumir sua inscrição, basta informar a MOVIDA 
em seu país / região.
· Se você já pagou o CIMA Intl. 2020 completo e não 
poderá comparecer, te  reembolsaremos até o dia 30 de 
novembro de 2019 a diferença entre o valor total e o 
valor da garantia (ex. US$ 135,00 (valor total) – US$ 
50,00 (valor de depósito de garantia) = US$ 85,00 (valor 
reembolsável). 

Por favor, consulte a equipe do Experimente sobre os 
preços e requisitos do Experimente:

experimenta.cima-int@movida-net.com
www.movida-net.com

ALEMANHA

ESPANHA

EQUADOR PARAGUAI

PERU

BOLÍVIA

NICARÁGUA

SUÍÇA

paraguay@movida-net.com

+595 981 133451

Calle San Lorenzo 251 

entre Mcal. Estigarribia y 

Sgto. Silva

San Lorenzo - Paraguay

Movida Paraguay



É um programa de treinamento missionário 
intercultural, intensivo, teórico e prático de 10 
semanas, que a MOVIDA oferece em Walzenhausen- 
Suíça, para jovens latino- americanos, norte-
americanos e europeus.

O QUE É? 

QUAIS TEMAS SÃO TRATADOS? 
Vida devocional, bases bíblicas da missão, 
antropologia, contextualização, adaptação cultural, 
trabalho em equipe, língua alemã, ferramentas para o 
desenvolvimento de habilidades no trabalho da 
missão intercultural e mobilização. 

ONDE SÃO REALIZADOS OS ESTÁGIOS? 
Os estágios missionários são realizados em 3 ou até 5 
países da Europa e Ásia, como: Suíça, Áustria, 
Alemanha, Espanha, França, Croácia, Bulgária, 
Portugal, Turquia, Jordânia entre outros. 

DATAS:
PRISMA Inverno: Janeiro - Março 
PRISMA Verão: Maio - Julho
PRISMA Outono: Outubro - Dezembro 

 

E EUROPEUS
NORTE-AMERICANOS 

ESCOLA MISSIONÁRIA 
TRANSCULTURAL PARA
LATINO-AMERICANOS, 

prova 

Descubra outras 
realidades sociais e 
espirituais

desafie 
teus limites

Ponha-se a 


