
 

 

ESTA É UMA AVENTURA DE UMA VIDA. Você já quis ter seu coração quebrantado por pessoas?                

Você já quis sair da sua zona de conforto? Você já quis ter uma reforma de realidade? Se houver                   

um sim em algum lugar, então uma viagem de missões de curto prazo com o Alive2Love é o que nós                    

recomendamos! 

 

Junte-se a nós em El Progreso, Honduras, de 27 de novembro a 4 de dezembro/2017, por 7 dias!                  

Com certeza sua vida nunca mais será a mesma! Venha e experimente o que realmente significa ser                 

as mãos e os pés de Jesus nas mais altas partes desta terra! 

 

Algumas das atividades gerais que acontecerão na sua viagem missionária Alive2Love incluem:            

momentos devocionais diários e cultos, vários projetos humanitários, onde entregaremos          

milhares de quilos de alimentos, roupas e brinquedos, que são tão necessários; Evangelismo nas              

ruas, escolas e orfanatos, visitas a igrejas e MAIS! 

 

Este é o seu ano! Planeja agora mesmo e junte-se a nós! Está incluso neste pacote as informações                  

iniciais que você e sua equipe vão precisar. Certifique-se de nos contatar e nos informar sobre o seu                  

interesse em se juntar a esta missão épica! A única pergunta que fica no ar é: VOCÊ É ALIVE2LOVE                   

(vivo para amar)? 

 

 



 

Requisitos :: El Progreso, Honduras :: 27 de Novembro a 4 de Dezembro 

Para se juntar a nós em uma viagem, você deve atender aos seguintes requisitos: 

● Você deve ter pelo menos 14 anos ou mais para viajar sem os pais (requerido o formulário 

de consentimento parental). 

● Você deve enviar seu formulário completo. Disponível on-line em 

www.alive2love.org/missions-app-brazil/ 

● Você deve enviar um formulário de referência de liderança pastoral ou espiritual (incluso na 

formulário). 

● Você deve completar o treinamento pré-viagem (reuniões de equipe, jejum corporativo e 

dias de oração... etc., mais informações serão fornecidas). 

● Você deve se submeter às regras e diretrizes das Missões Alive2Love. 

 

Itinerário e Atividades :: El Progreso, Honduras :: 27 de Novembro a 4 de Dezembro 

 

Atividades diárias 

Todos os dias, serão atribuídos às equipes intérpretes e transporte / motoristas, e serão levados               

para aldeias e bairros locais (comunidades), onde passarão a maior parte do seu dia ministrando de                

casa em casa, compartilhando o Evangelho e distribuindo alimentos e roupas para os carentes.              

Algumas equipes também serão levadas à escolas e orfanatos locais. Cada missionário terá a chance               

de pôr em prática o que aprenderam no treinamento de missões. 

 

Atividades Noturnas 

Durante as noites, equipes serão distribuidas à várias igrejas locais para ministrarem às             

congregações e líderes. Este é um momento especial para liberar vida em todos aqueles que lideram                

a comunidade! A maioria dos líderes de equipe terá a oportunidade de pregar e os membros da                 

equipe apoiarão enquanto experimentam como outras culturas adoram a Deus. 

 

Informações de Pagamento :: El Progreso, Honduras :: 27 de Nov a 4 de Dez 

Custo da viagem: US$1.000,00 (passagem aérea não inclusa) 

 

O custo inclui: Transporte terrestre (vans), acomodações confortáveis (hotel), 2 refeições por dia e              

um litro de água por dia. 
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O custo não inclui: tarifa aérea, imposto de partida do país (US$ 40), dinheiro de jantar, dinheiro                 

pessoal para presentes e lembranças, águas extras, lanches e tarifas de serviços de telefone /               

internet. Recomendamos que cada viajante traga um dinheiro adicional de US$ 75 a US$ 100 para                

esses tipo de despesas. 

 

Passagens aéreas: os voos devem ser reservados por sua própria conta. Selecione San Pedro Sula               

como seu aeroporto de destino (o código do aeroporto é SAP). Certifique-se de que o seu voo                 

chega na segunda-feira, 27 de novembro/2017 (até 17h) e parte de segunda-feira, 4 de              

dezembro. Quanto mais antecipada for a sua compra, menor será o seu gasto. Depois de reservar o                 

seu voo, envie uma cópia do seu itinerário para infobrasil@alive2love.org. Qualquer alteração nas             

datas acima deve ser aprovada antes de reservar seu voo. Entre em contato com nosso escritório                

para obter mais detalhes. 

 

Horário de pagamento da missão (depósitos) 

● 07 de Setembro de 2017: depósito não reembolsável é devido......................................... $300.00 

● 16 de Outubro de 2017: a parcela nº 1 é devida ...................................................................... $350.00 

● 10 de Novembro de 2017: a parcela nº 2 é devida .................................................................. $350.00 

 

Regras 

● Os depósitos devem ser acompanhados pelos Formulários de Missões A2L, disponível em            

www.alive2love.org. Se você já viajou anteriormente conosco, apenas um Formulário          

Condensado é necessário. Ao preencher o Formulário Online, o mesmo condensará as            

informações necessárias. 

● Os pagamentos antecipados são aceitos; No entanto, todos os pagamentos devem ser            

enviados ao nosso escritório de acordo com as datas especificadas acima. Pagamentos            

recebidos até 7 dias de atraso sofrem o risco de perder o desconto. 

● Pagamentos em equipe: se você estiver com uma equipe, todos os fundos devem ser              

processados pelo líder do grupo. 

● A cada novo integrante que você trouxer para esta viagem (que nunca se juntou à nós em                 

uma viagem missionária), você receberá US$50 de desconto do seu pacote.  
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Como Pagar 

● CONTA BANCÁRIA ALIVE2LOVE: Como a viagem é paga em dólares, o depósito deve ser              

enviado baseado no valor de câmbio do mesmo dia!  

Alive2Love Lucas 

Banco do Brasil 

AG. 6973-6 

C/C. 41376-3 

CNPJ: 22.897.370/0001-06 

 

● Recebimentos e processamento: uma vez por mês, você receberá uma atualização da            

conta indicando as doações recebidas e o saldo restante devido.  

 

Precisa de ajuda para angariar fundos? Para obter uma lista de ideias de arrecadação de 

fundos para o seu grupo, entre em contato com nosso escritório. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Esta página resume o nosso Pacote de Informações de Missões! Entre em contato com nosso escritório caso 

tenha qualquer pergunta ou comentários adicionais. Estamos ansiosos para ver você e sua equipe pronta para a 

sua aventura de Missões com o Alive2Love! 
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