Projeto Adoração Profética e Evangelismo – Carta de
Amor

Neste documento apresento um projeto de adoração profética e de evangelismo para a cidade
de Suzano, no estado de São Paulo.

Elaborado por Essias Alves Souza em dezembro de 2014

Este projeto visa adorar a Deus e alcançar vidas e declarar a tomada da cidade pelo Senhor
Jesus Cristo profeticamente.
A população de Suzano, em 2010 segundo o Censo demográfico era de 262.568 habitantes por
mais que as Igrejas estejam cheias, ainda há muita gente pra ser alcançada.
COMO SURGIU O PROJETO?
O projeto surgiu em um dia em que estive na Avenida Paulista em São Paulo e vi um grupo de
Hare Krishina cantando mantras em uma esquina. Então eu me constrangi vendo que eles
estavam adorando os deuses dele na calçada em um lugar bem público, enquanto eu só toco
hoje dentro de uma Igreja ou célula. Naquele momento iniciei uma oração a Deus onde Deus
me encorajou a adora-Lo em lugares abertos, como eu fazia quando eu era do mundo tocando
em lugares geralmente públicos. Então eu recebi de Deus a criatividade para alcançar vidas
adorando a Deus na rua, e estabeleci que fosse à Avenida Paulista, mas Deus não me
confirmou se seria lá a vontade dEle. Logo o Grupo Renova da Igreja Bola de Neve do Tatuapé
iniciou um trabalho denominado: “Chamados para fora”. Este trabalho visa adoração e
evangelismo em lugares públicos. Eles começaram nesta mesma época a explorar a Avenida
Paulista (esquina com a Augusta). Em um dia eu orando a Deus, ele me disse que havia me
colocado em Suzano para eu dar frutos em Suzano. Então surgiu o projeto de Adoração
Profética e Evangelismo na cidade de Suzano chamado de “Carta de Amor”. A princípio o meu
desejo era iniciar com os seguintes equipamentos:
•
•
•
•

Caixa amplificada com bateria (Ecopower Ep-S200M)
Violão Elétrico Memphis MD18, Teclado ou Guitarra
Pedal de voz Tc Helicon Play Acoustic
Microfone

Quando eu cotei os valores me propus a iniciar o projeto quando eu conseguisse comprar
tudo, mas Deus disse pra eu começar sem estes equipamentos e sim com o que eu tenho
mesmo. Uma escada se começa a subir pelos primeiros degraus e não devemos desprezar os
pequenos começos.
SOBRE O PROJETO
Carta de Amor é um projeto cujo objeto é uma adoração profética, levando o nosso costume
de adoração a Deus para as pessoas fora da Igreja e evangelizando as almas nos lugares aonde
irmos.
VISÃO E MISSÃO
A visão é levar às pessoas que não frequentam uma Igreja evangélica a nossa cultura de
adoração e oração a Deus para eles conhecerem e terem contato com o nosso Deus que cura,
liberta e salva através de Jesus Cristo.
A missão será simplesmente adorar em lugares públicos, e sempre que as pessoas se
aproximarem, nós falaremos do amor de Jesus usando todo tipo de criatividade.

COMO E ONDE SERÁ EXECUTADO O PROJETO
Sob este projeto iremos trabalhar com uma lista de atos para fazermos em público,
estipulando repertório, roteiro, recursos, tempo médio de execução e descrição das ações.
Coloco à disposição alguma criatividade para alcançar as pessoas e elas entenderem o que
estamos fazendo, sendo possível mudar ou introduzir novas ideias. O horário preferencial será
o de pico do local escolhido. Atualmente temos a Praça João Pessoa no centro de Suzano e a
feira noturna da Praça Cidade das Flores às quintas feiras. Sem limites de lugares.
Praça João Pessoa

Praça Cidade das Flores

FERRAMENTAS DE TRABALHO
Todo tipo de ferramentas serão bem vindas, toda expressão de adoração.
As ferramentas serão:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Levitas acompanhados e ungidos, que já tocam em célula ou em Igreja.
Instrumentos musicais: Violão, Voz, Teclado, Cajón, Pandeirola, Bongo e etc.
Pessoal de dança com os mesmos requisitos dos levitas.
Teatro
Clown
Eventos esportivos
Flashes Mob
Pintura em tela e grafiti
Materiais de evangelismo. Inicialmente tive a ideia de colocar uma caixa com
envelopes de carta com uma página arrancada da bíblia, e quando arrancarmos cada
página da bíblia, nós oraremos a Deus pedindo para que circulemos um ou mais
versículos que fale com a pessoa que receber. No envelope também terá um flyer
explicando o que esta pessoa está recebendo. Uma placa com o texto: Não quero
dinheiro! Vim apenas te trazer de graça o que de graça recebi!

Página da Bíblia, arrancada e grifada:

Flyer proposto para este projeto. Este flyer não leva o nome de Igreja. Mas a Igreja pode ter
um flyer próprio convidado as pessoas para conhecer a Igreja:

PADRÕES SUGERIDOS
Para o projeto sempre seguir homogêneo é necessário padrões do tipo de horários, locais e
recursos que usaremos.
Os recursos não serão limitados, respeitando o necessário para cada ação, por exemplo: Para
adoração, 1 vocalista e um back vocalista é suficiente. Caso haja mais vocalista podemos
organizar uma cantata.
Cronograma:
•
•

•
•

10 minutos para montagem das ferramentas
10 de oração - Motivos:
o Agradecer a oportunidade
o Engrandecer o nome do SENHOR
o Perdão pelo pecado da cidade
o Perdão pelos nossos pecados
o Cobertura do Espírito Santo de Deus
o Condução do Espírito Santo de Deus
o Ajustes das armaduras espirituais
o A tomada da cidade pelo Senhor Jesus Cristo
o Que as pessoas sejam tocadas
o Unção (Capacitação dos céus)
o Retirada da timidez
Momento de adoração: O tempo de execução depende de cada ação.
Oração de agradecimento e retirada do campo de batalha

À INTERCESSÃO.
Oremos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Para que sempre Deus nos dê capacitação e criatividade
Para termos experiências ainda não vividas na presença de Deus
Para recebermos unção
Para que Deus proteja os recursos que já possuímos
Para que Deus nos envie mais recursos
Para que Deus impacte os corações daqueles que verem nosso trabalho
Para que Deus prepare nas ruas os altares de adoração que levantaremos a Ele
Para que Deus receba cada ensaio e tempo investido como adoração
Para que Deus proteja a vida de cada um que se envolve nesta obra
Para que Deus quebre as barreiras e dificuldades para a Igreja avançar paredes a fora

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Agradeço a Deus pela criatividade que recebemos diariamente para alcançar o coração de
Deus e as almas que estão necessitadas de mais amor. Espero que esta seja mais uma
experiência que eu e outras pessoas possamos ter com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
amém!

