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INTRODUÇÃO

Sua Vida Jamais Será a Mesma!
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MAVOC
MISSÃO ADOLE DE VOLTA PARA CASA!

Você Já pensou morar

Em outro planeta?

Queridos Adolenautas de todo o Brasil, a pergunta 

que lhes faço é o início de uma busca alucinante de uma resposta que 

não quer calar. Seria possível para um adolescente habitar outro 

planeta?

Se você gostaria de conhecer um outro mundo, um outro

lugar no espaço e no tempo, diferente de tudo que já viu, ouviu ou possa

ter sentido, então você está convidado a vir comigo fazer parte do

Projeto Interestelar



Mas você é de outro mundo!

Sim querido adolescente

você mora no planeta Terra



O projeto

Uma Missão Espacial
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Apocalipse 21:1
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João, amigo íntimo de Cristo, estava preso em uma 

ilha prisão chamado Patmos e teve uma visão do 

futuro. 

Imagina você, como se um holograma de última 

geração com qualidade 4k e totalmente 3D, pudesse se 

escancara aos olhos de João.

Ele viu algo realmente E-X-T-R-A-O-R-D-I-N-Á-R-I-O!

"Eis que viu um novo Céu  

E uma nova Terra" 



O Objetivo

3

O objetivo do projeto é 

preparar uma geração de 

Adolenautas para habitar 

Um Novo Céu e uma Nova Terra

Clique no computador 

para assistir a um vídeo 

sobre o novo planeta que 

iremos habitar

https://www.youtube.com/watch?v=SKXOO60u3Cw
https://www.youtube.com/watch?v=SKXOO60u3Cw


Como participar

Não Fique de Fora!
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Como participar
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Para participar é muito Simples!

Fique Por Dentro de tudo que 

Acontece na Nave Espacial 

Descoberta AP211

Inscreva-se na lista de 

E-mails do Projeto MAVOC 
Clique Aqui

Clique na Nave

http://eepurl.com/dELTAL
http://robinsonamorim.com.br/missao-mavoc/


Conteúdo
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A nave Descoberta AP211 
Possui dois incríveis algoritmos de criação de 

conteúdo para você querido Adolenauta!

Programa CIPADOM: 
Conteúdo Inteligente 

Para Adolescentes De 

Outro Mundo

Programa CEPAQ-SA: 
Conteúdo Emocionante Para 

Adolescentes que Sabem Amar



Equipamento de

Navegação
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Utilize os seus Equipamentos 

De Navegação Padrão:

Bíblia – Mapa Interestelar

Tenha uma sempre próximo de você!

EQUIPAMENTO REPIN:
Rede Pessoal de Inteligência Natural 

- O Cérebro Humano, use o seu!



Patentes do Projeto
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Escolha uma das Patentes que mais te 

agrada e seja um Adolenauta feliz!

Explorador: Adolescentes que gostam de pesquisar e navegar no espaço da fé, 

do conhecimento e do amor.

Comunicador: Sem comunicação não vamos a lugar algum! Se você é um 

Adolenauta que gosta de compartilhar conteúdo e informas seus amigos e aqueles que 

ama, então você é um comunicador.

Cientista: O que seria da nossa Missão sem os pensadores de plantão? Se você 

usa seu equipamento REPIN ao extremo, então esta é a sua patente!

Líder de bordo: Você gosta de reunir a galera, incentivar as pessoas a 

serem melhores e acredita do fundo do coração que esta Missão pode mudar uma vida 

para melhor? Então este é o seu lugar.



Versículos de 

verificação das estrelas
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Uma é a glória do sol, e outra a glória da lua,
e outra a glória das estrelas; porque uma
estrela difere em glória de outra estrela.

1 Coríntios 15:41
E dar-lhe-ei a estrela da manhã.

Apocalipse 2:28
E, vendo eles a estrela, regoziram-se muito
com grande alegria.

Mateus 2:10
O que fala ao sol, e ele não nasce, e sela as
estrelas.

Jó 9:7
O sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas
retirarão o seu resplendor.

Joel 3:15
Conta o número das estrelas, chama-as a
todas pelos seus nomes.

Salmos 147:4
E as estrelas cairão do céu, e as forças que
estão nos céus serão abaladas.

Marcos 13:25
Eis que até a lua não resplandece, e as
estrelas não são puras aos seus olhos.

Jó 25:5
Quando vejo os teus céus, obra dos teus
dedos, a lua e as estrelas que preparaste;

Salmos 8:3
Multiplicaste os teus negociantes mais do
que as estrelas do céu; a locusta se
espalhará e voará.

Naum 3:16

Por isso também de um, e esse já 

amortecido, descenderam tantos, 

em multidão, como as estrelas do 

céu, e como a areia inumerável que 

está na praia do mar.

Hebreus 11:12

Antes que se escureçam o sol, e a 

luz, e a lua, e as estrelas, e tornem 

a vir as nuvens depois da chuva;

Eclesiastes 12:2

Desde os céus pelejaram; até as 

estrelas desde os lugares dos seus 

cursos pelejaram contra Sísera.

Juízes 5:20

E se engrandeceu até contra o 

exército do céu; e a alguns do 

exército, e das estrelas, lançou por 

terra, e os pisou.

Daniel 8:10

Então Herodes, chamando 

secretamente os magos, inquiriu 

exatamente deles acerca do tempo 

em que a estrela lhes aparecera.

Mateus 2:7

Os que forem sábios, pois, 

resplandecerão como o fulgor do 

firmamento; e os que a muitos 

ensinam a justiça, como as estrelas 

sempre e eternamente.

Daniel 12:3



Considerações Finais
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Esperamos do fundo do coração que 

o Manual do Adolenauta

Explorador das Galáxias
possa te ajudar em sua navegação espacial 

rumo a Terra Prometida.

A Nave Descoberta Ap211 
trará inúmeros posts que vão expandir sua 

visão de mundo, suas inteligência, suas 

emoções e principalmente sua Fé.

Estamos ansiosos por conhecer você 

querido Adolenauta!

Até Breve

Atenciosamente – Capitão Marcelo Milani

Contatos
milanimaster@gmail.com.br

/adolebrasil
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