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PRINCÍPIOS E PRÁTICAS DA MISSÃO EVANGELÍSTICA
CIDADE VOADORA

1. CAPÍTULO UM: ORIGEM E NOME
A Cidade Voadora teve seu início em 1987 quando Antônio Carlos Fonseca de
Menezes e alguns amigos cristãos e outros que tinham se afastado do
evangelho começaram a se reunir para cultuar a Deus.

Nesta época as

reuniões eram realizadas no Parque Municipal de Belo Horizonte.
A partir desses encontros o grupo não parou mais de crescer e no decorrer dos
anos vários locais foram usados para realização dos cultos. Atualmente a
Missão (Sede) realiza seus cultos no “Teatro Casa Nova”, na Avenida Afonso
Pena, 1500. Centro – Belo Horizonte/MG – Brasil.
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A Missão Evangelística Cidade Voadora é uma missão interdenominacional,
sem

fins

lucrativos,

que

tem

por

finalidade

a

evangelização

e

o

encaminhamento das pessoas a uma igreja evangélica, onde elas possam se
desenvolver integralmente. Este grupo visa apoiar o trabalho de evangelização
e despertamento espiritual, colaborando assim com todas as igrejas que já
existem.
O nome Cidade Voadora é uma alusão a Cidade Santa que o apóstolo João viu
e relatou no livro de Apocalipse 21.2-4.
“Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu,
da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu
esposo. Então, ouvi grande voz vinda o trono, dizendo: Eis o
tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles.
Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E
lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já
não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas
passaram.”
Com este significado adotamos o slogan: Cidade Voadora é a Nova Jerusalém,
e o versículo de Provérbios 24:11: “Livra os que estão sendo levados para a
morte e salva os que cambaleiam indo para serem mortos”

2. CAPÍTULO DOIS – OBJETIVOS
EVANGELIZAR
DISCIPULAR
DESPERTAR A IGREJA ESPIRITUALMENTE
DESPERTAR VOCAÇÕES PARA A OBRA DE DEUS
PROMOVER A UNIDADE ENTRE A IGREJA DO SENHOR
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TREINAR PESSOAS PARA EVANGELIZAÇÃO
IMPLANTAR O MINISTÉRIO EM OUTRAS REGIÕES

3. CAPÍTULO TRES – BASE DOUTRINÁRIA
3.1. Cremos:
Que as santas escrituras, outorgadas como foram originalmente, são a palavra
de deus; inspirada, infalível, de absoluta confiança e de autoridade suprema
em todas as questões de fé e conduta;
Que há somente um deus criador e sustentador de todas as coisas,
eternamente existente em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo;
Na deidade de nosso senhor jesus cristo, em seu nascimento virginal, em sua
vida sem pecado, em seus milagres, em sua morte vicária e expiatória na cruz,
em sua ressurreição corporal e ascensão à destra do pai, em sua obra
mediadora e em sua volta pessoal com poder e glória;
Na pecaminosidade universal e culpa de toda a humanidade desde a queda,
que torna as pessoas sujeitas à ira de deus e à condenação;
Que para a salvação das pessoas perdidas e pecadoras, são absolutamente
essenciais a redenção pelo sangue de nosso senhor jesus cristo e a
regeneração pelo espírito santo;
Que o pecador é justificado somente pela graça de deus mediante a fé em
cristo;
No atual ministério do espírito santo, cuja presença no íntimo do crente o
capacita para viver uma vida piedosa e servir a deus;
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Na ressurreição, tanto dos salvos como dos perdidos: os salvos ressuscitarão
para a vida e os perdidos para a condenação;
Na unidade espiritual dos crentes em nosso senhor jesus cristo, os quais
compõem a igreja, que é o seu corpo. Em cumprimento à ordem de jesus
cristo, esta igreja é comprometida com a proclamação do evangelho ao mundo.

4. CAPÍTULO QUATRO – MINISTÉRIOS
Intercessão: Uma equipe de intercessores se reúne antes das reuniões às
19:00 h, no local onde é realizado o culto;
Discipulado: Oferecemos um curso de oito lições que é realizado por
correspondência ou pessoalmente, destinado aos iniciantes na fé cristã. Ao
concluir o curso o aluno recebe um diploma e é orientado a participar
ativamente em uma igreja evangélica;
Impactos evangelísticos e acampamentos: Os impactos são realizados em
local público com louvor, teatro, testemunhos e pregação da palavra de deus.
Os acampamentos são realizados em sítios com o objetivo de evangelização e
despertamento espiritual dos cristãos;
Congressos: Congresso de evangelismo e despertamento espiritual visando
trazer o renovo de deus e treinar lideranças e evangelistas;
Programa de TV: Programas exibidos em canais de televisão para
evangelização e despertamento espiritual de cristãos;
Mensagens: Livros e vídeos com mensagens para evangelização e
despertamento espiritual dos cristãos;
Recepção: Uma equipe para recepcionar as pessoas que chegam para o culto
encaminhando-as e orientando-as em suas necessidades. Suporte na área de
venda de material para evangelismo e despertamento espiritual;
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Monitoria: Uma equipe para dar suporte à ordem no culto: esta equipe auxilia
em todas as necessidades antes, durante e após o término do culto;
Secretaria: Suporte à diretoria e demais necessidades da equipe que trabalha
na missão;
Tesouraria: Responsável por recepcionar o dinheiro, distribuí-lo e elaborar
relatórios financeiros para envio a contabilidade;
Som: Uma equipe responsável por organizar, manusear, guardar e preservar
toda aparelhagem de som;
Outros ministérios podem surgir à medida da necessidade de cada filial
da missão cidade voadora.

5. CAPÍTULO CINCO – ADMINISTRAÇÃO
Todas as filiais da missão evangelística cidade voadora deverão se orientar
para um bom funcionamento de acordo com o modelo do estatuto da sede.
Este estatuto compõe os seguintes tópicos:
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5.1.

Denominação, natureza, sede, foro, área de atuação e prazo;

5.2.

Objetivos;

5.3.

Admissão, direitos e deveres dos associados;

5.4.

Exclusão do associado;

5.5.

Assembléia geral;

5.6.

Assembléia geral ordinária e extraordinária;

5.7.

Administração geral;

5.8.

Atribuições dos diretores;

5.9.

Departamentos;

5.10. Conselho fiscal;
5.11. Eleições;
5.12. Dissolução e responsabilidade dos associados.
Será assinado um acordo de parceria entre os responsáveis para
efetivação do processo de parceria.

6. CAPÍTULO SEIS – PESSOAL
Requisitos:
Todos os missionários, evangelistas e/ou pastores que desejarem liderar uma
filial da cidade voadora devem:
Dar clara evidência de serem regenerados (nascidos de novo) pelo espírito
santo;
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Deve ter nitidamente a chamada de Deus para seu serviço e uma direção
definida para trabalhar em parceria com a missão cidade voadora;
Devem ser sadios na fé e ter completado satisfatoriamente um reconhecido
curso de preparo bíblico ou ter o equivalente em conhecimento bíblico e
experiência;
Devem ter alcançado bom padrão de proficiência na ocupação em que tenham
estado empenhados;
Devem estar participando ativamente na vida de sua igreja local;
Devem ser emocionalmente seguros e capazes físico e mentalmente para o
trabalho que realizarão;
Devem apresentar referências de cristãos maduros que os conheçam bem.

7. CAPÍTULO SETE – RENÚNCIA E DEMISSÃO
Se um dirigente de uma filial da missão cidade voadora desejar fechar uma filial
o mesmo deverá solicitar uma entrevista com a diretoria da sede para
apresentação dos motivos. Reafirmada tal decisão a pessoa deverá apresentar
sua saída por escrito expondo claramente as razões que o levaram a isso.
Esse comunicado deverá ser feito com três meses de antecedência.
Em caso de bastante gravidade a diretoria da sede tem autoridade para
interditar, fechar uma filial da missão cidade voadora. Tem autoridade também
para substituir um dirigente em caso de envolvimento com escândalos de
grandes proporções.
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8. CAPÍTULO OITO – FINANÇAS
A missão cidade voadora não paga salário para nenhum obreiro. Cada pessoa
que for chamada por deus para o ministério evangelístico através da missão
cidade voadora deverá confiar inteiramente em deus para o seu sustento;
O obreiro deverá ser autossustentado não dependendo de ofertas que entrem
na missão cidade voadora para o seu sustento. Somente em casos
previamente estudados e aprovados pela diretoria da sede o obreiro poderá
obter seu sustento através do ministério cidade voadora;
Os obreiros que fizerem parte do quadro de voluntários nos ministérios podem
receber algum tipo de ajuda financeira se a diretoria julgar necessário;
A missão cidade voadora não recolhe dízimos, apenas ofertas para ajudar nas
despesas advindas da realização do trabalho: alugueis, ajuda aos obreiros,
ofertas para pregadores e bandas, grupo de louvor, água, luz, etc;
Deverá ser encaminhada para sede 10% das ofertas recolhidas nos cultos
realizados pela cidade voadora para obtermos fundos para abertura de filiais
por todo brasil e mundo;
Deverá ser prestado um relatório trimestral para simples verificação e ciência
da administração das finanças à sede;
A filial poderá ter uma conta bancária para receber depósitos de mantenedores
voluntários;

9. CAPÍTULO NOVE – LITURGIA DOS CULTOS
Os cultos realizados pela missão cidade voadora deverão ser padronizados
segundo as orientações a seguir:
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As reuniões devem ter a duração de no máximo 90 minutos, sendo 30 minutos
para o louvor, 45 minutos para ministração da palavra e 15 minutos para apelo,
recolhimento de ofertas e avisos;
Todas as reuniões, terão cunho evangelístico e de despertamento espiritual,
assim todos os cultos devem terminar com apelo para conversão de pessoas,
reconciliação de desviados e despertamento espiritual para cristãos;
Após o apelo uma equipe de obreiros voluntários deve estar preparada para
aconselhar os novos convertidos e orar pelos mesmos. Deverá ser anotado o
nome de todos com endereço para o envio do discipulado até os mesmos
serem encaminhados a uma igreja local. O discipulado pode também ser
entregue no momento da oração com os novos convertidos e/ou reconciliados;
Os cultos deverão ser realizados em teatros, centro de convenções, hotéis,
cinema, galpão. Não devem ser realizados em templos evangélicos para se
evitar a imagem de uma igreja local;
É necessária a diversificação de pregadores, grupos e/ou bandas de louvor
para se evitar a imagem de uma igreja local;
Nos cultos não são realizados os sacramentos batismo e santa ceia;
Devem ser formadas as equipes de obreiros voluntários para realização dos
cultos: equipe de recepção, monitoria, som, tesouraria e intercessão e outros
que forem julgadas necessárias;
Sendo a missão cidade voadora interdenominacional, deverá ser evitada uma
concentração de obreiros, pregadores, grupos de louvor de uma única
denominação;
Os cultos deverão ser realizados uma vez por semana, sendo o dia de acordo
com a necessidade da comunidade local (sugerimos segundas-feiras, mas fica
a critério da adaptação da região);
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As mensagens deverão ter objetivo evangelístico e de despertamento
espiritual, evitando-se assim mensagens de cunho doutrinário que defendam
uma bandeira denominacional;
Sendo a Missão Cidade Voadora interdenominacional seus líderes deverão
sempre zelar por um culto sem extremismos. Deverá haver um equilíbrio na
ministração do louvor, palavra, manifestação de dons espirituais, etc.
Entendemos que os cultos são frequentados por pessoas de todas as
denominações;
Poderão ser oferecidos cursos nas áreas de evangelismo, teatro, discipulado,
despertamento espiritual, libras e outros, desde que as pessoas que forem
ministrar tais cursos sejam qualificadas e responsáveis;
Para a organização de um evento maior congressos, impactos evangelísticos,
etc, deverá ser comunicado à diretoria da sede com antecedência para que a
mesma esteja ciente e quando possível trabalharem em parceria;
O púlpito da missão cidade voadora deve ser usado exclusivamente para
pregação da palavra de deus. Deve-se evitar dar oportunidade a pessoas que
tenham outros interesses que não sejam o reino de deus;
Deverá ser prestado um relatório trimestral à sede para que a mesma possa
acompanhar o trabalho de cada filial.

10.

CAPÍTULO DEZ – PROPRIEDADES

As propriedades adquiridas e os espaços alugados para realização dos cultos
das filiais da missão cidade voadora serão de total responsabilidade dos
dirigentes da mesma. As propriedades deverão ser adquiridas e/ou alugadas
em nome dos responsáveis pela mesma.
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