
   

 

 

 

 

 

 

 

 

"O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar 

boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e 

recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano 

da graça do Senhor". 

Lucas 4:18,19 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitória, ES 
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1) APRESENTAÇÃO: 

 
O Rei das Ruas é um projeto de missões urbanas voltado a grupos 

socialmente excluídos que visa pregar a palavra de Deus, fazer 

discípulos e servir através das ferramentas que Deus nos colocar nas 

mãos e nos locais onde Ele nos chamar.  

 

Atualmente, realizamos trabalho de atendimento socioeducativo e 

espiritual na Unidade de Internação Socioeducativa (UNIS) e na 

Unidade Feminina de Internação (UFI), vinculados ao Instituto de 

Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (IASES), que é 

responsável pela gestão socioeducativa de adolescentes infratores no 

Estado.  

  

Lá, ministramos oficinas de rap (Projeto Rimação: Poesia em Ação 

para Redenção), oficinas de skate, atividades culturais, dinâmicas e 

palestras, sempre permeados pela pregação da Palavra, com a 

intenção de construir relacionamentos e fazer discípulos.  

 

O projeto teve início do ano de 2015, e até o ano de 2019, além do 

trabalho nas unidades do IASES, realizamos intervenções em 

comunidades e em outros locais tendo como ferramenta os elementos 

da cultura Hip-Hop (MC, DJ, Graffiti, Break e Conhecimento) e a 

música RAP (Ritmo e Poesia), objetivando a pregação do Evangelho 

de Cristo e a construção de relacionamentos. Também realizamos 

seminário de Evangelismo Urbano voltado para População de Rua, 

além do Rei das Ruas Hip-Hop Festival. Ainda em 2019, aceitamos o 

desafio de acompanhar os egressos do sistema socioeducativo e suas 

famílias, tarefa complexa e que exige o esforço de muitos voluntários e 

de diferentes áreas. 



   

 

A intenção do projeto é sempre o de agregar novos voluntários e 

ferramentas no intuito de servir, sobretudo, a população que vive em 

situação de risco social, com o máximo de excelência. 

 

CONFIRA NOSSO PORTFOLIO DE ATIVIDADES: 

 

Atendimento sócio-espiritual  

 

 

   

 

 

 

Nas nossas ações quinzenais na 

UNIS e à UFI sempre temos um 

momento de pregação da Palavra 

de Deus, momentos de oração em 

conjunto e tempo de conversa 

individual e relacionamento com os 

(as) adolescentes, no intuito de 

ouvi-los, criarmos laços, orarmos, 

aconselharmos e instruirmos na 

Palavra e discipularmos. O objetivo 

é que creiam, caminhem, cresçam e 

se consolidem na vida com Jesus. 



   

Projeto Rimação: Poesia em Ação para Redenção  

 

  

   

  

 

No final de 2018 demos início ao Projeto 

Rimação: Poesia em Ação para Redenção 

que consiste na realização de Oficinas de 

RAP (Ritmo e Poesia). As aulas são divididas 

em quatro momentos: 1) Apresentação de 

grupo de RAP convidado (temos vários 

grupos do rap cristão capixaba parceiros); 2) 

Pregação da Palavra; 3) Workshop de 

Rimas; 4) Produção da poesia (em cima do 

que foi ministrado). Ao final das turmas (que 

têm duração de 10 aulas) é produzido e 

gravado um RAP pelos adolescentes. 

Na primeira turma 2019/01, finalizada em 

junho, participaram 16 adolescentes. No final, 

produzimos e gravamos a música “A 

Liberdade Vai Cantar”, composta por quatro 

adolescentes.  



   

Atividades com Skate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em 2019 demos início às 

Atividades com Skate, 

inicialmente na UFI, com a 

intenção de promover o 

esporte na Unidade, 

trabalhando a parte física e 

também emocional, sempre 

permeados por momentos de 

pregação da Palavra e 

compartilhamento de 

testemunhos e experiências, 

aconselhamentos e construção 

de relacionamentos, além de 

outras atividades dinâmicas.  

 



   

Dia da Beleza 

(nessa ação não fomos autorizados a fotografar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ação destinada a trabalhar a 

autoestima das internas através 

de serviços de beleza, tais 

como escova, hidratação 

capilar, massoterapia e 

manicure. Também houve 

momento destinado 

especificamente para a 

pregação da Palavra. 

 

Durante a realização dos serviços, nossas voluntárias tiveram um bom tempo de 

conversa e relacionamento com as internas, conhecendo mais sobre suas vidas, 

podendo ministrar, testemunhar, aconselhar e abençoar cada uma das 20 

adolescentes presentes na ação.  

 



   

Intervenção “Relatos Cativos” na UNIS e UFI 

 

 

 

 

 

A intervenção artística “Relatos Cativos” 

propôs uma reflexão aos (às) adolescentes 

da UNIS e da UFI relacionada a 

perspectivas de vida. Através de desenhos 

ou textos eles (as) se expressaram na 

cartolina dividida ao meio: do lado 

esquerdo, sua vida antes/durante a prisão; 

do lado direito, seus desejos e perspectivas 

de vida após conseguirem a liberdade. 

 

Foram mais de 100 obras dos internos, que 

foram expostas no Centro de Referência da 

Juventude (CRJ), durante o Rei das Ruas 

Hip-Hop Festival. Diante das obras, a 

reflexão foi a seguinte: infelizmente, ainda 

é maioria a quantidade de adolescentes 

egressos que reincide no crime, voltando 

ao sistema socioeducativo ou progredindo 

para o sistema penitenciário: 63%. Outros 

11% morrem¹. 

Por mais que queiram mudança de vida, 

eles acabam retornando para o mesmo 

ambiente doméstico e para a mesma 

localidade, sujeito à influência dos mesmos 

grupos sociais que o aliciaram para o 

crime. Qual é o papel da Igreja nesse 

contexto? Como ela pode contribuir para 

que o adolescentes egresso do sistema 

socioeducativo busque novos caminhos 

que não o de retorno à criminalidade? Essa 

indagação deu origem a nosso primeiro 

fórum.  



   

Fórum Reinserção de Adolescentes Infratores (2015) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Diante das constatações, 

desafiamos a Igreja a pensar 

sobre sua importância na 

reinserção de adolescentes 

infratores à sociedade. 

Convidamos o missionário e 

rapper Marcelo Biorki para 

trazer reflexões acerca do 

tema, a partir dos seus cinco 

anos de trabalhos em 22 

unidades da Fundação Casa 

(antiga Febem), em São Paulo. 

Foram propostas alternativas 

para atuação das Igrejas 

capixabas neste sentido, se 

envolvendo com os internos e 

suas famílias dentro das 

Unidades, através de serviços, 

cursos e discipulado; e fora 

das unidades, oferecendo os 

espaços das Igrejas para 

acolhimentos, serviços e 

cursos e assistência familiar, 

preparando os lares para o 

retorno dos adolescentes. 



   

Rei das Ruas Hip-Hop Festival 

 

      

  

 

 

O Rei das Ruas Hip-Hop Festival foi o nosso 

primeiro festival da cultura Hip-Hop, que 

teve a intenção de pregar a Palavra de Deus 

através dos cinco elementos do Hip-Hop 

(MC, DJ, Break-dance, Graffiti e 

Conhecimento). O evento contou com 

convidados e público presente de toda a 

Grande Vitória, que pôde ouvir a Palavra de 

Deus através das músicas, receberam Bíblias 

e oração, e puderam conhecer o trabalho do 

projeto dentro das Unidades do Iases. O 

evento contou com a exposição “Relatos 

Cativos”, dos adolescentes da UNIS e UFI. A 

partir deste evento, muitas parcerias foram 

fechadas para que os artistas do hip-hop 

cristão capixaba e até pessoas do público 

(neste caso os já convertidos) servissem nas 

Unidades através de seus dons e talentos. O 

Festival envolveu na sua realização a 

juventude de Igrejas da Capital, como PIBV 

e PIBBF e plantou sementes que originaram 

outras ações socioespirituais, como o 

Congresso Manifeste o Reino, da PIBV. 



   

Intervenções comemorativas UNIS/UFI 

 

    

  

 

Desde o início de nossas atividades na 

UNIS/UFI procuramos fazer intervenções 

temáticas, sobretudo em datas 

comemorativas, adaptando as mensagens, 

canções e atividades à data/temática 

determinada.  

O intuito é realizarmos uma reflexão acerca 

dos temas. Já foram realizadas intervenções 

no Natal, na Páscoa e no Dia das Mães. 



   

Intervenção Hip-Hop nas comunidades 

 

 

  

  

 

Além de trabalhar dentro das unidades, 

sempre que somos convidados buscamos 

levar nossas intervenções para as 

comunidades, atuando com foco 

orientativo/preventivo em relação aos 

trabalhos que realizamos no Iases. Sabemos 

que a maioria dos adolescentes vêm das 

comunidades da Grande Vitória, e a 

importância de trabalhos culturais que tragam 

a Palavra, boas mensagens, boas influências e 

fomente cultura nas periferias é de suma 

importância para evitar o desfecho de uma 

medida socioeducativa no Iases, ou até do 

sistema prisional adulto, já que nesses casos, 

a mensagem atinge todos os públicos. 



   

Intervenção contra Abuso e Exploração Sexual Infantil 

 

  

 

Fomos convidados pelo Fórum Araceli a 

realizar uma intervenção cultural relativa ao 

Dia Nacional de Combate ao Abuso e à 

Exploração Sexual de Crianças e 

Adolescentes, que aconteceu no viaduto 

Araceli, em Camburi. Na ocasião, reunimos 

parte da equipe do projeto Rei das Ruas para 

que apresentações de rap e poesia que 

discorressem acerca do tema, o que impactou 

os presentes, inclusive a partir da composição 

da música “Araceli”, um rap emocionante 

que trata do assassinato trágico da menor que 

motivou a data emblemática. 



   

Intervenções culturais em escolas públicas 

   

  

  

   

A partir do 

conhecimento de nosso 

projeto, escolas públicas 

têm nos convidado a 

realizar apresentações 

artísticas com Hip-

Hop/Rap, sempre em 

busca de uma boa 

mensagem de 

conscientização para 

passar aos adolescentes. 

Sobretudo as escolas 

que possuem maiores 

problemas, por estarem 

em regiões mais 

vulneráveis têm boa 

aceitação do projeto, 

que fomenta a cultura e 

boas reflexões por onde 

passa. 



   

Seminário Evangelismo Urbano População de Rua 

 

 

 

 

Como a nossa atuação é voltada 

aos grupos socialmente excluídos 

e o fenômeno dos moradores de 

rua explodiu nas ruas da Grande 

Vitória durante o ano de 2017, 

procuramos nos mover para 

ajuntar pessoas que se sentiam 

vocacionadas para trabalhar com 

este público, e até aquelas que já 

trabalhavam, para o Seminário de 

Evangelismo Urbano voltado para 

a população em situação de rua. 

A intenção foi capacitar os 

presentes para a realização do 

evangelismo urbano voltado para 

este público. O evento contou 

palestra de missionário com 

experiência na área e de 

profissionais das abordagens de 

rua da Grande Vitória, que 

explicaram a atuação das 

prefeituras e os caminhos legais 

para ajudar este público. A 

participação de cerca de 50 

pessoas superou as expectativas da 

organização. 



   

Acompanhamento ao egresso do sistema socioeducativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diante dos números que relatam a reincidência de adolescentes egressos do sistema socioeducativo do 

Espírito Santo (63% de reincidência, culminando no retorno ao sistema socioeducativo ou a progressão 

ao sistema prisional adulto – a depender da idade), associado ao número de mortes após a liberdade 

(11%), chegamos à conclusão que é necessário o acompanhamento sócio-espiritual aos egressos e suas 

famílias. Iniciamos este serviço no ano de 2019, mas nossa equipe efetiva ainda é pequena e 

insuficiente para dar conta deste imenso desafio. Consideramos necessária a preparação das famílias 

para o retorno do adolescente ao lar (processo que se dá durante o cumprimento da medida por parte 

do adolescente), realizando visitas que visem preparar as famílias espiritualmente, psicologicamente e 

socialmente para este retorno. Temos necessidades não só de missionários para este serviço, mas de 

assistentes sociais, psicólogos, advogados e até médicos visando a realização de uma obra de 

excelência. 



   

NECESSIDADES  

O que precisamos para o projeto: 

 

- Transporte/combustível  para a realização do serviços na Unidade 

(quinzenalmente), para a movimentação em relação aos projetos 

externos (periodicamente) e para o acompanhamento sócio-espiritual 

das famílias e egressos (assim que tivermos corpo de voluntários 

suficiente); 

- Bíblias, material de discipulado, cadernos, lápis e borracha para a 

realização das ações sócio-espirituais e  das oficinas de rap; 

- 2 caixas de som amplificadas + 4 microfones com cabos para a 

realização das oficinas de rap do projeto Rimação, tanto para os 

adolescentes da UNIS, quanto da UFI, além das ações externas; 

- Data show e tela para projeção das letras de música, vídeos e 

apresentações; 

- Notebook + interface de áudio externa + pré-amplificador + 

microfone condensador + pedestal  + cabos  para gravação das 

músicas produzidas pelos (as) adolescentes internos; 

- Materiais diversos para as necessidades das demais atividades: peças 

de skate, produtos de beleza,  comida e bebida, banners, cartazes,  

cartolina, pincel; 

- Cursos de capacitação e reciclagem para os participantes do projeto; 

- Passagens e ofertas para convidados de palestras, seminários, eventos 

e cursos de reciclagem promovidos pelo Projeto Rei das Ruas; 

- Camisas para identificação dos voluntários do projeto. 

 


