PROGRAMA DE VOLUNTARIADO DE MISSÕES MUNDIAIS

VOLUNTÁRIOS SEM FRONTEIRAS
Este é um programa de voluntariado de Missões Mundiais,
cuja finalidade é enviar voluntários vocacionados para assistir
e apoiar o trabalho da organização no campo missionário por
meio das suas habilidades, dons, talentos e profissão. Através
do Voluntários Sem Fronteiras o voluntário que segue para o
campo terá uma experiência transcultural transformadora que
mudará, não somente sua forma de olhar
o mundo a sua volta, como também o levará a compreender
e confirmar sua responsabilidade no Reino de Cristo.

“Como o Filho do homem, que não veio para ser servido, mas
para servir e dar a sua vida em resgate por muitos".
Mateus 20:28

MODALIDADES
São 6 modalidades de envio aos campos missionários:

Caravanas;
Individual;
Família;
Grupo de viagem;
Experiência transcultural e aprendizado de língua;
Intercâmbio.

PERFIL GERAL
DO VOLUNTÁRIO
Ser crente em Cristo Jesus, comprometido com Deus e com a sua igreja;
Ser membro atuante de uma igreja genuinamente evangélica por pelo menos
dois anos;
Estar pronto a doar tempo, trabalho e talento de forma voluntária, sem
receber remuneração;
Ter idade mínima exigida na modalidade escolhida.

Documentação exigida após a aprovação da inscrição:
- RG e CPF;
- Certificado de Escolaridade (o mais recente);
- Passaporte;
- Carta de recomendação da sua igreja;
- Certificado Internacional de Vacinação Contra Febre Amarela;
- Atestado médico;
- Atestado de bons antecedentes (via internet);
- Comprovantes de vacinação: Febre tifoide, Hepatite A E B, Antitetânica, Raiva e
Covid-19;
- Lista de, no mínimo 10, intercessores.

CARAVANAS
Nesta modalidade, o Voluntários Sem Fronteiras oferece ao vocacionado a
oportunidade de seguir ao campo de Missões Mundiais com uma equipe de
voluntários brasileiros e/ou estrangeiros, cuja proposta será servir e auxiliar os
projetos da organização no campo missionário.
Nesta opção, o voluntário poderá seguir ao campo mesmo não tendo fluência
em outro idioma.
Faça sua pré-inscrição através do link abaixo:
CLIQUE
AQUI

https://www.cognitoforms.com/jmm8/préinscriçãovsfcaravanas2022

Viagens previstas para 2022
   
    
Valores: Estadia: USD 880,00 - Passagens: R$ 4.500,00.
Perfil da viagem: Servir entre refugiados, realizando atividades multidisciplinares, na área da
saúde, educação, esporte e ações sociais.
Faixa etária: A partir de 21 anos.
   
Valores: Estadia: €380,00 - Passagens: R$ 5.00,00 .
Perfil da viagem: Suporte social , onde haverá realização de atividades
multidisciplinares, na área da saúde, educação, esporte, ações sociais, evangelismo pessoal e
discipulado.
Faixa etária : A partir de 21 anos.
    
Passagens: R$ 5.500,00 - Para esta viagem não haverá valor de estadia. Perfil da viagem: Ações
esportivas. Esta será uma viagem específica para
treinadores e jogador de futebol.
Faixa etária: A partir de 21 anos.

   

Estadia: € 600,00 - Passagens: R$ 4.500,00 .
Perfil da viagem: Viagem para Jovens. As ações desenvolvidas serão através da música, capoeira,
evangelismo criativo e pregações.
Faixa etária: Jovens de 18 à 30 anos.
    

Estadia: USD 400,00 - Passagens: (poderá ser adquirida individualmente).
Perfil da viagem: Viagem para Jovens. Haverá ações multisdiciplinares envolvendo artes,
esporte, evangelismo criativo, evangelismo infantil, oficinas e artesanatos .
Faixa etária Jovens de 18 a 30 anos.

      
Estadia e passagem a partir de Foz do Iguaçu: R$ 2.000,00.
Perfil da viagem: iagem para adolescentes. Haverá ações evangelísticas, tais como:
evangelismo criativo, música, teatro, jogos e ids Games.
Faixa etária: adolescentes de 12 a 17 anos.
       
Estadia: € 500,00 - Passagens: R$ 7.000,00 .
Perfil da viagem: uporte ocial, onde haverá realização de atividades multidisciplinares na
área da saúde, educação, esporte e ações sociais.
Faixa etária: a partir dos 18 anos.
      
Estadia: USD 500,00 - Passagens: R$ 2.100,00
Perfil da viagem: uporte ocial eceberemos especificamente vocacionados com
deficiência auditiva e que falam línguas de sinais.
Faixa etári
partir dos 18 anos.
     
Entre em contato para saber o valor da estadia. Perfil da viagem: ajuda humanitária à
refugiados venezuelanos, com a realização de ações multidisciplinares na área da saúde,
educação, esporte e ações sociais.
Faixa etária: a partir dos 18 anos.
    
Entre em contato para saber o valor da estadia no local.
Perfil da viagem: iagem de ração eceberemos especificamente voluntários da
dade. Haverá caminhadas de oração em locais públicos, projetos de Missões Mundiais, roda de
oração com a igreja local e visita a locais bíblico .
Faixa etária: a partir dos 60 anos
    
Estadia: USD 1.200,00 - Passagens: R$ 5.000,00.
Perfil da viagem: apoio a refugiados com a realização de atividades multidisciplinares na área
da saúde, esporte, educação e ações sociais. Faixa etária: a partir de 21 anos.
       
Estadia € 700,00 - Passagens: R$ 3.00,00
Perfil da iagem: ação esportiva utebol. Esta será uma viagem específica para treinadores ou
jogador de futebol.
Faixa etária: a partir de 21 anos.
    
Valor da viagem: Estadia: USD 400,00 - Passagens:R$ 2.600,00
Perfil da viagem: ações evangelísticas, discipulados, treinamentos, oficinas e atividades infantis.
Faixa etária: mulheres a partir de 18 anos.

     
Estadia € 700,00 - Passagens: R$ 4.500,00
Perfil da viagem: ações multidisciplinares nas áreas da saúde, esporte e educação, evangelismo,
pastoreio e discipulado.
Faixa etária: a partir dos 21 anos.
     
Estadia: USD 900,00,00 - Passagens: R$ 5.000,00
Perfil da viagem: atividades multidisciplinares
da mulher e oficinas de artesanatos.
Faixa etária: a partir dos 21 anos.

áreas da saúde, educação, esporte, cuidado

   
Estadia: USD 1.200,00 - Passagens: R$ 5.300,00
Perfil da viagem: saúde multidisciplinar, atividades artísticas e esportivas.
Faixa etária: a partir dos 21 anos.

   
Estadia: $ 900,00 - Passagens: R$ 6.500
Perfil da viagem: atividades multidisciplinares nas áreas da saúde, educação e esporte, cuidado
da mulher, oficinas diversas, treinamento de líderes, evangelismo infantil e evangelismo pessoal.
Faixa etária: a partir dos 18 anos.
   
Estadia: $750,00 - Passagens: R$ 5.800
Perfil da Viagem: atividades multidisciplinares nas áreas da saúde, educação e
esporte.
Faixa etária: a partir dos 21 anos.
     
Estadia: $700,00 - Passagens: R$ 4.000,00
Perfil da viagem: somente para praticantes de jiu-jítsu (4 anos de atividade ou ser faixa
roxa).
Faixa etária: a partir dos 21 anos.
  
Estadia: $ 700,00 - Passagens: R$ 4.800,00
Perfil da viagem: atividades multidisciplinares nas áreas da saúde, educação e
esporte.
Faixa etária: a partir dos 21 anos

INDIVIDUAL
Na modalidade individual, o voluntário terá a oportunidade de adquirir uma
experiência missionária transcultural e vivência missionária que o levará a
refletir e compreender seu chamado transcultural. Para esta modalidade, o
voluntário precisa ter fluência ou saber se comunicar na língua oficial do país
ao qual ele deseja seguir.
Nesta opção, o período no campo poderá ser de 10 dias a 1 ano, podendo ser
renovado e prorrogado para até 3 anos, de acordo com a disponibilidade do
voluntário e o desenvolvimento do seu trabalho no campo.

Campos para o voluntário individual
Senegal

Congo

Coreia do Sul

Mali

Oriente Médio 1

Leste Asiático

Guiné Bissau

Oriente Médio 2

Colômbia

Moçambique

Nepal

Haiti

Angola

Vietnã

Itália

Cabo Verde

Índia

Ucrânia

Faça sua inscrição através do link abaixo:
CLIQUE
AQUI

http://www.e-inscricao.com/voluntariossemfronteiras/individual

Observe as informações no site da inscrição.

FAMÍLIAS SEM FRONTEIRAS
Nesta modalidade do Voluntários Sem Fronteiras, o voluntário ou vocacionado
poderá seguir ao campo missionário com sua família (esposo/a e filhos) e ter
uma experiência maravilhosa juntos!
O período no campo poderá ser de 15 dias a um ano.
A exigência para um idioma dependerá do período que sua família passará no
campo, assim como, do local para onde eles desejam seguir. Se caso a família
ainda não falam outra língua, o período máximo no campo poderá ser de até
dez dias.
Se você e sua família desejam servir através desta modalidade, poderão
escolher entre um dos países descritos abaixo:

Senegal

Colômbia

Uruguai

Guiné Bissau

Chile

Equador

Moçambique

Bolívia

Itália

Cabo Verde

Peru

Faça sua inscrição através do link abaixo:
CLIQUE
AQUI

www.e-inscricao.com/voluntariossemfronteiras/familias

Observe as informações no site da inscrição.

GRUPO DE VIAGEM
Esta é a modalidade para líderes que desejam organizar a sua própria equipe
de viagem.
Sua equipe poderá ser formada por voluntários da sua igreja ou de outras
igrejas evangélicas, ou até mesmo por voluntários da sua associação ou
organização.
Você, como líder, conduzirá a equipe ao campo proporcionando uma
experiência transcultural, onde eles servirão e auxiliarão nos rojetos de
Missões Mundiais.
O período da sua equipe no campo poderá ser de 10 15 dias.
Você, como líder da viagem, nos dirá para qual campo de Missões Mundiais
deseja seguir.
A idade mínima para participar dessa modalidade é 16 anos. Se, caso houver
interesse por equipes de adolescentes, a coordenação passará todos os
procedimentos.

Sinalize seu interesse através do link abaixo:
Sinalize seu interesse através do link abaixo:
CLIQUE
https://www.cognitoforms.com/jmm8/vsfgrupodeviagem
https://www.cognitoforms.com/jmm8/vsfgrupodeviagem
AQUI

EXPERIÊNCIA TRANSCULTURAL
E APRENDIZADO DE LÍNGUA
Nesta modalidade, o voluntário seguirá para o campo missionário para ter
uma experiência missionária transcultural, onde terá a oportunidade de
estudar um idioma no contexto africano (inicialmente o inglês nos três níveis:
básico, intermediário e avançado) conciliando seu tempo com ações de
voluntariado no país.
O período no campo será de no mínimo 3 meses e no máximo 1 ano. A cada 3
meses no país, o voluntário poderá realizar um nível do estudo do idioma.
Para essa modalidade, o voluntário precisa ter idade mínima de 18 anos. Local
onde realizaremos a modalidade em 2022:

Gâmbia
Faça sua inscrição através do link abaixo:
CLIQUE
www.e-in www.e-inscricao.com/voluntariossemfronteiras/exp-aprendlingua
AQUI

INTERCÂMBIO
Esta modalidade permitirá ao voluntário ter uma experiência de vivência
transcultural, serviço e fluência do idioma (inglês ou espanhol). Como um
voluntário intercambista, o vocacionado poderá servir junto a famílias, igrejas,
comunidades, aldeias e vilarejos adquirindo, assim, uma experiência
inovadora que mudará sua forma de ver o mundo.
Nesta modadlidade, o intercambista poderá escolher entre as duas opções de
intercâmbios. São elas:
Intercâmbio para fluência e serviço voluntário (2 a 3 meses);
Intercâmbio de vivência transcultural (10 a 15 dias).
Para participar do VSF intercâmbio o voluntário precisa ter idade entre 18 e 45
anos e ser solteiro.

Intercâmbio para
fluência do I nglês:

Intercâmbio para
fluência do E spanhol:

Inglaterra

Espanha

Gâmbia

EUA

Chile

Moçambique

Canadá

Colômbia

Guiné Bissau

Índia

Intercâmbio para
vivência transcultural:

Equador
Senegal
Angola

É necessário ter, pelo menos, o nível intermediário do idioma do país para
qual você deseja seguir.
Valores: Só haverá valor de inscrição, passagens aéreas e possíveis passeios
que poderão ser realizados nos locais.

Realize a inscrição através do link abaixo:
Realize a inscrição através do link abaixo:

CLIQUE www.e-inscricao.com/voluntariossemfronteiras/intercambio
AQUI
www.e-inscricao.com/voluntariossemfronteiras/intercambio

REDE DE RELACIONAMENTO
JOVEM
81 9785-5317 (Rayssa)

Adolescentes
27 99689-6876 (Samira)
27 9 9986 6050 (Pr. Khalil)

Ações esportivas
27 99768-4990 (Jonathan)

ÁFRICA
79 9198-2005 (Amanda)

ÁSIA
21 96676-7685 (Joana)
19 98174-1132 (Lucas)

PROGRAMA NA GÂMBIA
21 98055-5558 (Luciana)

Mulheres
21 98336-9860 (Melina)

Oriente MÉDIO
21 96676-7685 (Joana)
19 98174-1132 (Lucas)

Família sem fronteiras
21 99948-3805 (Magda)

GRUpo de viagem
27 99689-6876 (Samira)
27 9 9986 6050 (Pr. Khalil)

EUROPA
21 98693-2349 (Larissa)
22 99208-2027 (Raquel)

América do Sul

INTERCÂMBIO
21 98055-5558 (Luciana)

21 98896-7205 (Ana)

Emergencial e Coordenação
21 98055-5558 (Luciana)

