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O The Send é um encontro que visa inspirar e catalisar cristãos de diversas partes do 

mundo a agir em favor daqueles que necessitam, desde os mais próximos aos mais distantes. 
A partir do encontro de São Paulo do The Send, cremos que cada participante poderá se 
comprometer a adotar uma das 4 (quatro) esferas alvo de atuação - Universidades, Escolas, 
Nações e Orfandade. A atuação nas mencionadas esferas em conjunto com o poder público 
pretende contribuir para efetiva transformação e alcance de justiça social. 

A história do The Send é inspiradora. Nos últimos 18 anos, o ministério americano 
denominado "The Call" encheu estádios com a mensagem de jejum e oração acreditando que a 
América se voltaria para Jesus. Em 2011 os líderes do The Call através de um grupo de 
missionários do YWAM (Youth With A Mission/JOCUM) compreenderam que uma virada 
estava por vir e iria nascer um movimento de envio missionários repletos do desejo de 
transformação como resultado de anos de jejum e oração. Em 2016, o estádio Gathering no LA 
Coliseum, o evento começou com 70 mil pessoas levantando seus sapatos em sinal de 
rendição para levar o evangelho a todos os lugares. Este encontro, chamado Azusa Now, 
catalisou um movimento de base que começou a ativar os cristãos para mobilizar missionários 
em todo o mundo. Em resposta ao Azusa Now, uma colaboração de ministérios se reuniu em 
Orlando, Flórida, para buscar a Deus. Acreditando que o impulso de base deve se tornar um 
movimento nacional, cada líder assumiu o compromisso de fazer o que fosse necessário para a 
realização de um encontro na América e a conclusão da Grande Comissão, o "The Send" 
nasceu. 
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