
 

 

Atuação da Kanaan  

 

COMO TRABALHAMOS 

A missão tem duração de onze (11) dias consecutivos, iniciando-se numa 5ª feira e 
encerrando-se no 2º domingo após as 18h; 

A prioridade de atendimento é para os membros da igreja, a qual nos convidou; 

Somos responsáveis pela alimentação da equipe durante a realização da missão. 

A MISSÃO 

5ª feira após o almoço – chegada e acomodação dos voluntários no local; 
5ª feira à noite – 19h reunião com equipe 
Sábado – culto nas igrejas do distrito com pregadores da equipe Kanaan; 
Sábado – 16h apresentação da equipe e agendamentos na igreja anfitriã; 
Domingo à 6ª feira – atendimentos durante o dia; 
4ª feira à domingo – MASCC com as igrejas do distrito em horários pré-estabelecidos. 

VOLUNTÁRIOS 

O voluntário deverá se inscrever na missão que deseja participar. O custo de 
participação dará direito ao seguro (conforme manual). Este valor será custeado pelo 
voluntário.  

Cada voluntário é responsável pelas despesas de deslocamento (ida e volta) da missão. 

A Igreja anfitriã disponibilizará um local adequado para a instalação da equipe durante 
a missão, onde haja espaços separados e privados para homens e mulheres com 
colchões, banheiros e chuveiros. 

Cada voluntário é responsável por providenciar suas roupas de cama, banho e material 
de higiene. 

Durante os atendimentos e trabalhos da missão os voluntários deverão estar 
uniformizados com a camiseta da Kanaan. 

Caso a data da missão seja alterada ou cancelada a Kanaan não se responsabiliza pelos 
danos ou prejuízos causados ao voluntário. 

 O Voluntário não poderá ausentar-se do local da missão sem autorização da 

coordenadora. 

A cobertura do seguro é reembolsável. Caso o voluntário necessite utilizar o seguro, ele 

deverá arcar com as despesas e posteriormente solicitar o reembolso conforme Apólice. 

O seguro não cobre perda ou extravio de bagagem, assaltos ou roubos. 

Levando em consideração que estamos em ambiente cristão e devemos respeitar 

àqueles que nos convidaram a fazer parte de suas vidas durante este período, as 

vestimentas deverão obedecer a ordem de modéstia e decência cristã. 

É terminantemente proibida a comercialização de qualquer tipo de produto ou 

serviço, entre voluntários e público em geral, durante o período que durar a missão. 


