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Síntese III Fórum Aliança Evangélica pró Ribeirinhos
18 e 19 de Março de 2016 / SBB - Manaus/AM
18/03/2016 (Sexta-feira)
Num. participantes: 49
14h20 – Márcio Rempel, apresentou-se, deu as boas vindas, falou um pouco
sobre Aliança Evangélica Pró Ribeirinhos (AEPR). Em seguida tivemos
período de louvor com missionário George.
14h30 – Foi realizado devocional com a missionária Sarah Rodrigues (JMA),
refletiu em marcos 6,7 – Jesus chama os discípulos um a um e em seguida os
envia, agora de dois em dois, ressaltou as organizações aliançadas. Em
seguida Márcio Rempel falou do primeiro momento da AEPR em 2012/2013,
solicitou participantes da primeira reunião presentes em 2013 falassem do
nascimento da aliança, posteriormente apresentou a missão e objetivos da
Aliança, ressaltando tema de destaque da AEPR para 2016 Parcerias
Saudáveis.
15h00 - Marcio Rempel apresentou o missionário Evaldo da MEAP (Missão
Evangélica de Assistência aos Pescadores), para abordar tema Parcerias
Saudáveis.
Pontos destaque:
1. Conceito de parceria e aliança
2. Parcerias saudáveis
3. Limites e possibilidades
4. Pontos chave da parceria/planos de parceria (quem, quando, onde,
como, com quem)
5. Vamos construir juntos?
16h15 - MÁRCIO – Café longo de 30 minutos para que o grupo se conheça.
16h45 - Débora – Atividade de grupo
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Parcerias Saudáveis – Atividade de grupo
Positivos

Negativos
Acessibilidade
Falta de planejamento
Respeito
Relatórios
Transparência
Pesquisas deficientes
Relevância e objetividade
Falta de transparência
Chegamos em lugares distantes
Financiador querendo determinar o
programa a ser desenvolvido
Estrutura de transporte adequada
O uso abusivo de acordo e nao de
parceria
Comunicação tem melhorado
Falta de conhecimento por parcerias
Muitas igrejas interessadas por missões Falta de ética missionaria
na Amazônia
Organizações
JMA
Conplei AM
Asas de Socrro
Missão do Céu
Projeto Amazônia
Pioneiros
Positivos

Negativos
Padronização
Não houve alinhamento da visão técnica
com a missionária
A igreja disponibilizando profissionais na Falta do Conhecimento da realidade
área de saúde
levando
ao
evangelismo
descontextualizado
Igrejas adotando comunidades
Falta de transparência no acordo de
parceria (não esta claro)
Consolida o projeto
Obreiros morando na comunidade

Positivos
Confiança
Flexibilidade
Clareza na visão e no proposito
Compartilhar recursos financeiros
humanos
Sinergia
Comunicação Interativa

Organizações
Asas de Socorro
Ig. Nazareno
Amazon Outreach
Pioneiros
Amazon Hope
Negativos
Soberba
Conflito de interesse
Falta de monitoramento e avaliação
e Falta de Prestação de contas
Exploração/Abuso
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Ter um bom planejamento
Suprimento mutuo das deficiências

Organizações
Asas de Socorro
Amazon Hope
Ig. Nazareno
Povos Ribeirinhos
Ig. Metodista

Positivos
Negativos
Facilidade de avaliação e prestação de Inflexibilidade
conta
Transparência nos recursos
Burocracia
Definição de responsabilidades (direitos e Falta de Recursos humanos capacitados
deveres)
Credibilidade
Possibilidade para novas parcerias

Exige mais trabalho e dedicação
Organizações
Asas de Socorro
Pioneiros
Seara
Amar
Missão do Céu

17h50 - Retorno ao grupão/avisos
18h - Encerramento
19h30 - Unidade na Diversidade – Sérgio Horta (IPM)
-

-

Não se constrói reino de Deus sozinho, precisa estar junto
Pr. Sergio Horta escolheu fazer seminário interdenominacional, foi muito rico e
bom
O Senhor Deus não chama ninguém bom, somos uma “bagunça”
At 13, 1-3 Barnabé e Saulo são enviados pela igreja de Antioquia. A primeira
viagem missionaria de Paulo, igreja separa ambos após oração e jejum.
At 15, 36-37 Separação entre Paulo e Barnabé
Deus usa gente assim como a gente, com defeitos, erros, falhas...
Paulo tinha temperamento firme, dominante, Barnabé era mais calmo,
acolhedor, dois temperamentos diferentes.
Paulo e Barnabé se separam e vão para lados opostos.
Maior inimigo do trabalho missionário é o próprio missionário, maior inimigo é o
próprio obreiro e sua família, somos “perigosos”.
Maior parte dos missionários voltavam do campo com dois anos e muito
machucados, problemas de relacionamento sempre acontecem (resultado de
pesquisa), entre marido e mulher, casais de missionários, pais e filhos.
Quem você é vai tocar tudo aquilo que você faz
Quem Barnabé era e quem Paulo era determinou o que fizeram
Gn 1 Deus faz homem a imagem e semelhança d’Ele, que eles cresçam e
deem fruto.
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Gl 5, 16 Andai em espirito e não cumprireis a concupisciência da carne. A
carne milita contra o espirito...obras da carne frutos do espirito, ligado a Gn 1.
Quando coisas que Deus nos deu nos governam, e não Deus.
Poder de Deus não é medido pelo que você faz, o fruto do espirito esta
associado ao caráter, a quem você é, fruto do espirito é expressão do amor.
Rm 12 ate este capítulo é ensino, doutrina. V. 5 ....uns dos outros, v 10 amai
uns aos outros, tem preferir uns aos outros, tende o mesmo sentimento uns
para com os outros, v.8 a ninguém fiquei devendo coisa alguma, a não ser o
amor, v. 13 não nos julguemos uns aos outros..., v. 19 seguimos as coisas da
paz para edificação uns para com os outros. Rm 15,5-7. Acolher um ao outro é
divino. Como o Senhor me acolhe eu vou acolher os outros.
Pra gente trabalhar junto não tem esperança, só Deus mesmo. Por isso a igreja
é um milagre. Mas por outro lado, cheios do espirito de Deus nós vamos muito
longe.
Só tem uma coisa que o diabo não é capaz de fazer: Amar.
Amor como expressão de caráter, eu respondo conforme minha ...Amar é a
expressão do caráter de quem Deus é.
Ser cheio do espirito é quem eu sou. Tratar com paciência é expressar fruto do
espirito, neste momento dou fruto.
Missões é ser cheio de Deus, estar na perspectiva de Deus. Tem ter renuncia,
acolher o outro, amar expressando caráter de Deus.
Caminhar juntos, fazer coisas juntos, não é fácil, só acredito em Deus mesmo.
Precisamos aprender a olhar os outros na perspectiva de Deus. Temos que
amar.
Márcio Rempel encerrou as atividades com oração de gratidão a Deus.

19/03/2016 (Sábado/ manhã)
Num. Participante: 50
8h00 - Café comunitário
8:45 - George dirigiu Louvor
9h00 - Devocional: Genivaldo refletiu II Rs 6, 8-11. Eliseu revela os conselhos
do rei da Síria.
- Deus sempre supre e protege o seu povo, Deus compensa a fraqueza
do seu povo, ele faz isso conosco hoje, usa vasos quebrados, “feios”. O
poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, quando sou fraco ai
que sou forte.
- Os olhos do moço estão fixos no problema, exército inimigo, e Eliseu
responde não tenha medo, pois os que estão conosco são mais
numerosos do que os que estão com eles. Não estamos sozinhos, Deus
esta conosco, olhamos com olhar humano para o problema, quando
devemos fixar os olhos no Senhor.
- Hb 11,1 a fé e o firme fundamento das coisas que se esperam e a
certeza do que se não vê, .... sem fé é impossível agradar a Deus.
- Eliseu não manda matar o inimigo, mas da comida pra eles, e depois
deverão voltar pra casa.
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“E da parte da Síria não houve mais investida contra Israel” (II Rs 6).
Jo 11, 40 “... não te disse eu se creres verás a glória de Deus...”
Momento devocional encerrou com oração.

9h30 - Evaldo retoma palavra sobre Parcerias Saudáveis.
- Os grupos deverão apresentar os limites e possibilidades no
estabelecimento de parcerias, a partir das experiências concretas das
organizações, missões, igrejas, presentes.
- O que podemos fazer efetivamente para que possamos crescer juntos
na parceria de forma reciproca? Para que a glória de Deus possa ser
manifesta.
- Pr. Genivaldo (SEARA) (grupo1) vantagens: transparência nos recursos
ponto importante; credibilidade gera possibilidade de novas parcerias. 2)
desvantagens: a rigidez e burocracia pode gerar inflexibilidade, o que
prejudica o trabalho; pode gerar um acumulo de trabalho, mas ‘e
importante para o resultado final.
- Mara (Asas de Socorro) (grupo 2): o que não deu certo: dificuldade em
alinhar o conhecimento técnico com o missionário e não conhecer a
realidade, traz entraves para o trabalho.
- Missionário Wiliam (Missão Amor) (grupo3): falou do pássaro japiim para
exemplificar a parceria sustentável. Pontos positivos: suprimento das
deficiências mútuas, onde cada parceiro pode ajudar o outro naquilo q
falta. O planejamento é importante, a falta pode gerar muitos problemas
e até conflitos. Pontos negativos: destacou a diferença entre aliança e
associação, principalmente q na aliança um parceiro não se destaca
mais que o outro. Cuidado para os parceiros não explorarem e
abusarem dos recursos uns dos outros. É um cuidado que deve haver,
isto prejudica a parceria.
- Joaquim (Missão do Céu) (grupo 4): Positivos: acessibilidade oportunizar
ampliar a área de atuação; Respeito mútuo. Transparência passa
segurança para os parceiros. Canalizar e organizar as muitas igrejas
que apresentam interesse para fazer missões. Pontos negativos: falta de
planejamento interfere negativamente em todo o trabalho, até na
arrecadação de recursos, contudo não pode engessar, tem que haver
flexibilidade.
Após as exposições dos grupos o Missionário Evaldo fez algumas reflexões:
- É importante envolvimento da igreja com agências missionarias,
estabelecer parceira, precisamos reaproximar para que aqueles que
desejam se envolver com missões na igreja possam se envolver. Igreja
hoje e maior parceira. Muitos jovens, membros, tem esse desejo de
estar em missões, não sabem como, as agências precisam se colocar.
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Como resolver inflexibilidade na parceria? Através de dialogo, esta é a
saída, parceria deve ser viável, sustentável, dinâmica, flexível, se não de
certo nesta comunidade, podemos ir pra outra? Tem ter plano A e B, e
se de errado o que você vai fazer?
Alinhar visão técnica com a visão missionária, difícil, planejamento
estratégico precisa considerar ambos.
Conhecimento da realidade local para que o evangelho seja
contextualizado. Quem tem apresentar visão e missão é o missionário,
contextualizar os que estão chegando, informar como as coisas
caminham na realidade local. Não estabelecer parceria por recurso, mas
por compartilhamento da visão.
A aliança, nós precisamos nos colocar a disposição uns dos outros para
colaborar naquilo que precisamos, preencher as lacunas, servir uns aos
outros.
Burocracia precisa ser trabalhada, burocracia não e ruim, a questão e o
método como fazemos, precisamos extrair da burocracia o melhor.
Parceiros que cobram relatórios minuciosos ajudam, para saber onde
quero chegar, ajuda aperfeiçoar trabalho.
Agências precisam melhorar parte organização, planejamento,
elaboração de projetos.
Deve tomar cuidado com a soberba na parceria, imposições em parceria
não é bom.
Falta monitoramento e avaliação na parceria e um ponto negativo,
diálogo e importante na parceria.
Cuidado com relatório financeiro, mesmo que não peçam, tenha nota
fiscal, comprove corretamente os gastos da organização, temos ser
transparentes, gera credibilidade para organização.
Na parceria precisamos abrir mão de algumas coisas, não ferem a visão.

10h30 - Rempel conduziu apresentação dos participantes que não estavam no
primeiro dia. Foram dadas orientações sobre localização e preenchimento do
mapa de localização das organizações aliançadas, que será realizado no
período da tarde. Joel apresentou site da AEPR, Débora falou do formulário
que esta no site e podem preencher on line para organizações aliançadas. Foi
projetado vídeo de parceria MEAP/MIB, testemunho Marcio Garcia.
10h50 - Intervalo
11h20 - Retorno grupo - Evaldo abriu para debate, perguntas, contribuições.
- Ester (Asas Socorro): formalizar parceria é importante, escrever,
missionário não gosta de escrever, é necessário; escrever termo
parceria, deixar para os que virão, forçadamente exige planejamento, as
vezes os planejamentos são inviáveis, trazer para simplicidade do dia-adia; Elaboração e formalização da parceria.
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Evaldo: Reunião de planejamento com missionário e difícil, organizar
plano de ação, precisa pensar no todo, tem barco, recursos humanos,
financeiros, tem uma planilha de planejamento estratégico simplificado,
pode disponibilizar. O que andou? Não andou? Precisa mudar,
(re)pensar plano de ação.
Sarah: importante revisar a parceria; reforçou a importância de escrever
e planejar as ações, isso não é comum. O Espirito Santo tem agido e
direcionado as ações de missões entre pessoas e instituições diferentes
ou distantes. A parceria aqui proposta tem sido ação do Espirito Santo.
Pr. Duk Jin Chi (SETERAM / AMA): é importante para entender que tipo
de apoio e parceria será realizada.
Pr. Sérgio (Ig. Metododista): destaca a importância da flexibilidade da
parceria que pode comportar as varias possibilidades, caso uma
organização nao possa continuar como parceiro, mas pode ser um
apoiador.
?: Ha um mover de Deus que tem atuado desde muito tempo e agora
continua sua ação num trabalho como este, onde cada um esta na
parceria com humildade e alegria.
Marcio: identificou no período da pesquisa que as denominações já
chegaram em quase todos os municípios, mas as agencias de missões
ainda não. Antes as agências chegavam com as igrejas para investir no
trabalho missionário da igreja. Hoje o paradigma mudou, elas já chegam
com projetos definidos. Não podemos esquecer que não somos igreja
enquanto agências. Questão: ?
Pr. Sérgio: observa que as missões pareclesiásticas acabaram
transformando-se em igrejas. As missões não são bem vistas pelas
igrejas, são vistas como concorrência. Precisamos nos desencastelar,
voltar a forma antiga e rever os princípios que nos motivaram a essa
forma de parceria.
(?): podemos perceber pelo mapa construído que muitos estão
trabalhando no entorno de Manaus, isso e bom. Também e uma
oportunidade de encontrar organizações que aqui nos encontros e
congressos não poderíamos conhecer e ampliar a troca e a articulação a
partir de parcerias saudáveis. Por isso, é importante pensar nessas
estratégias de interações com novas organizações.
Coordenador da MEAP apresenta proposta: sempre pensar em formas
de trazer novas organizações para conhecer as parcerias saudáveis.
Sarah: para que possamos potencializar o trabalho da rede, é
fundamental que os parceiros alimentem com informações, todos são
responsáveis, isto não é responsabilidade de uma coordenação. Como
rede temos que estar organicamente conectados. Assim teremos
informações mais completas, mapas mais completos. A aliança não
pode ser apenas um evento, mas fazer parte de uma agenda.
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É muito importante vermos a consolidação de um trabalho como este.
Nas conversas nos conhecemos e vemos que não estamos sós e
podemos contar com parceiros que estão próximos e não sabemos.
Espaços como este é muito valido para o trabalho, e mostra que esta
havendo um avivamento de Deus.
Joel (AEPR): apresentou um vídeo gravado com um dos participantes
mostrando importância e validade do fórum e trabalho de parceria
saudável.

Os trabalhos da manhã foram encerrados com uma foto de todos os
aliançados presentes.
19/03/2016 (Sábado/ tarde)
N. Participantes: 36
14h15min Inicio das atividades com devocional Pr. Sérgio. Tema: O cuidado de
quem cuida. Is. 6,6 Visão de Isaias. Você pode perder o controle mas Deus
não perde controle, missão não é nossa, mas de Deus, a missão não depende
de mim mas do Senhor.
- Descansar é um ato de fé, confiança, nação de um Deus que chama e
capacita. Eu sou servo, eu sirvo ao Senhor do Reino, o Reino é maior que a
minha pessoa, igreja ou denominação. Preciso parar e aquietar o coração,
descansar em Deus, risco de cometer os mesmos erros, se não parar, pensar e
ouvir o Senhor.
- Quando eu paro para descansar eu digo o quanto dependo de Deus,
reconheço a minha humanidade, muitos problemas de relacionamento,
resultam da falta de descanso em Deus, ouvir e depender de Deus. Sl 103, 1314 O Senhor sabe de que somos feito – pó, sou como a erva, amanhece e
amanhã pode ser jogado fora. Eu preciso reconhecer a minha fragilidade,
humanidade, quando reconheço valorizo o outro, vejo o outro a partir de mim,
sou mais compreensivo. Descansa no Senhor e espera n’Ele.
- Mt 11,28 não para descrente mas Jesus fala aos discípulos e não ao ímpio.
- Não é fácil descasar, posso não ouvir mas vou descansar no Senhor.
Precisamos valorizar o descanso em nossa vida pessoal. Parar para mim
mesmo. Descanso faz parte do reino de Deus, Jesus convida os discípulos
para descansar, Jesus sai em momentos para descansar.
- “Vinde a mim todos voz que estais cansados e sobrecarregados e eu vos
aliviarei” Jesus quer você tenha descanso. Confia no Senhor e Ele agira.
- Pr. Sérgio encerrou devocional com oração.
- Evaldo apresentou modelos de planejamento estratégico, como fazer juntos –
Igrejas-agências missionárias. De que maneira podemos implementar?
- Fez considerações sobre o tema e apresentou proposta de pontos de parceria
para elaboração de documento, em seguida encerrou esta parte do fórum.
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- Débora fez agradecimentos quanto a disponibilidade e compartilhamento de
experiências do Evaldo no fórum.
- Em seguida Sarah e Márcio Rempel apresentaram mapa com destaques de
localização das organizações missionárias distribuídas no Estado do amazonas,
confirmado dado da pesquisa do projeto Fronteiras, as missões estão num raio
de 300Km de Manaus, precisamos pensar estratégias de alcance dos
municípios e comunidades fora desta área.
16h00 Após apresentação foram encerradas as atividades do fórum com
oração feita pelo Joaquim (Missão do Céu).
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Programação III Fórum AEPR/2016
“Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria,
trazendo consigo os seus molhos. Os que semeiam em lágrimas segarão com alegria”. Salmos
126:5-6
Dia: 18 e 19.03.2016 (Sexta e Sábado)
Local: Auditório SBB
Hora: 14:30h as 21:00h (Sexta) e 8:00h as 17:00h (Sábado)
18/03/2016
14:00 Recepção
14:20 Louvor
14:30 Devocional – Sarah Rodrigues (JMA)
14:45 Missão e Objetivos AEPR
Informações AEPR - Marcio Rempel (Missão do Céu)
15:00
16:30
17:00
18:00
19:20
19:30

PARCERIAS SAUDÁVEIS – Evaldo Almeida (MEAP)
Intervalo
Trabalhos de grupo - PARCERIAS SAUDÁVEIS (Evaldo Almeida/MEAP)
Intervalo
Louvor
Unidade na Diversidade – Sérgio Horta (IPM)

8:00
8:40
8:45
09:00
10:30
11:00
12:00
14:00
14:15
15:15
15:45
17:00

Café Comunitário
Louvor
Devocional Genivaldo Febrônio (SEARA)
PARCERIAS SAUDÁVEIS – Evaldo Almeida (MEAP)
Intervalo
Apresentação Síntese dos grupos
Almoço
Devocional – Sérgio Martins (Ig. Metodista)
Mapa: onde estamos? (Marcio Rempel e Sarah Rodrigues)
Intervalo
Apresentação Mapa (grupos)
Encerramento

19/03/2016

Deixe Sugestão temas para próximos fóruns

12

Organizações e Instituições da Aliança Pró Ribeirinhos/AEPR - 2015

N.

Nome

Fone

E- mail

Igreja/ Instituição

1.

Alcinéia Lucena da Costa

8254-5912

neia_lucena@yahoo.com.br
miss.neia@hotmail.com

Comunidade Viva

2.

Gislaine Pereira Saraiva

gisaraiva.missoes@gmail.com

Igreja Batista da Lagoinha

3.

Antônio Marcos
Teixeira

9310-8183

misteixaira@hotmail.com

IPM – Igreja Presbiteriana

4.

Anaylse Braga de Souza

9152-7786

anaylse@gmail.com

Pib de Manaus

Angela Karinne B. Moto

9154-3976

karinne_mota@hotmail.com

Visão Mundial

5.

Mara
Lucinete
Bezerra

9134-9465

nete.vm@hotmail.com

Visão Mundial

6.

Lucineide P. de Araujo Alves

8122-2301

lucivask@hotmail.com

Ministério Internacional da Restauração

7.

Zedenias Gouveia dos Santos

9280-6366

8.

Ingred Araujo Alves

9271-4821

(92)9232-7931
(92)8203-6166
de

Souza

Trindade

Marco Manzano
9.

10.

IEADAM
inged_araaujoalves12@hotmail.com

Internacional

da

asasmao@asadesocorro.org.br
99137-8373

Rute
Jessé Julie Bencon

MIR – Ministério
Restauração
Asas de Socorro

marco.manzano@asasdesocorro.org
9152-6171

juliewbencon@gmail.com

IPM – Igreja Presbiteriana| missão sal luz
da amazonas
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15.

11.

Adriana Ferreira de Souza

9328-3290

dricavida_dj@hortencia.com

IPM – igreja Presbiteriana de Manaus

12.

Ana Angélica Campos Viera

9111-6682

angelical21851@gmail.com

Pib de Manaus

13.

Ronaldo e Rossana Lidório

3228-4629

ronaldo.lidorio@terra.com.br

IPM

14.

Pr. Hélio Inácio e Lucineide
Inácio

(93) 9115-9270
3063-0967

pr.helioinacio@hotmail.com

Juntas de Missões Nacionais/JMN

Antônio Claudomiro da Cruz
Pinto
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(97) 9184-1492

(93)

antonioclaudomiro@hotmail.com

Igreja Batista Multiplicadora

twolira@terra.com.br

Missão Ide

2121-0220
Josias de Almeida Lira
92 – 98114-1530

17.

Mª Dorotéia S. Luz

8148-4060
9114-9291

thea_luz@hotmail.com

RENAS

18.

Pr. Cleber S. F. de Souza

8161-2490

clebersibmanaus@gmail.com

Sib Manaus

19.

Cristiane Marcia Andrade
Lira

3658-4080
9136-4330

anemarcia@hotmail.com

Junta de Missões Nacionais/JMN

20.

Clauder Souza

2334-9908

ccply@hotmail.com

Sib de Manaus

21.

Mario Flávio Portela Kraf

(92) 8172-1969

flavio.mario@gmail.com

Igreja Presbiteriana do Brasil – pastor

22.

Márcio Lemos Schmidel

(92) 8127-4466

mschmidel@terra.com.br

Amanajé/Fronteiras
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3877-0484
23.

Genivaldo Ferreira Febrônio

(92) 9146-8954
3521-0046

gmafebronio@hotmail.com

Palavra da vida / Missão Seara

Ricardo Porter

(92) 9167-0562
(92) 9121-8217

Kim32461@yahoo.com

Missão Seara

25.

Silvia Reis de França

(92) 9165-0268

raidnoesilvia@hotmail.com

Missão Seara – PV Norte

26.

Raidno Cavalcante de
França

(92) 9198-1991

raidnoesilvia@hotmail.com

Missão Seara – PV Norte

Jeremiah Davidson

11-97436-0142

jeremiah@piba.org.br

Primeira Igreja Batista de Atibaia Pregue a
Palavra

Marvin Real

(92) 9352-7721

pr.real@ig.com.br

Igreja Batista D. Pedro

Eduardo M. Mendes

(11)98509-6468

emendes@piba.org.br

Primeira Igreja Batista de Atibaia Pregue a
Palavra

24.

27.

28.
29.

N.
30.

Nome
Augusto Cardias Filho

Fone
(92) 8216-5787

E- mail
cardiasmetodista@hotmail.com

Igreja/ Instituição
Igreja Metodista
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Damaris Garcia

(11) 94416-4785

damaris@meap.org.br

Meap – Missão Evangélica de
Assistência aos Pescadores

32.

Pr. Donaldo Melo dos Santos

(92) 9139-7599

donaldoemarinalva@hotmail.com

Projeto Radical Amazônia - JMN

33.

Marinalva da Silva Santos

9122-1629

donaldoemarinalva@hotmail.com

Projeto Radical Amazônia - JMN

Joshua Kim

(92) 9142-6997

missionamazon2sm@gmial.com

Igreja Evangélica Holiness,
Comunidade de Servos, Missão 2 SM

Marcio Rempel

(92) 9111-9466 /
81696983

marciorempel@gmail.com

Fronteiras/Missão do Céu

Daniel Brasilimo Freitas

9140-3687
3365-1062

dbrasilino@hotmail.com

IPM

Belino Leite de Souza

9236-8890
8158-8491

belinoeodineia@gmail.com

Igreja Evangélica Maanaim – Mãos
amigas em Missões

31.

34.

35.

36.

37.

Marcio Garcia

(13) 9788-5622

márcio@meap.org.br

PIB de Penha – Meap Missão
Evangélica de Assistência aos
Pescadores.

Neide Maria Farias da Silva

(92) 9171-0483
3367-2140 Iranduba

neide_oliveira_farias@hotmail.com

Igreja Atos de Justiça, MCM- Missão
Cristã Mundial e Missão Paranorte

Davi Carneiro da Silva

(92) 8122- 4976
3367- 2140

davi.s@ig.com.br

Igreja Atos de Justiça, MCM- Missão
Cristã Mundial e Missão Paranorte

38.

39.

40.
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41.

Juliano dos Anjos Souza

42.

julianososo@hotmail.com

Ministério Atos de Justiça

Pr Alexandre Barbosa

alexandrebarbosa@missoesnacionais.org.br

Plantação Igrejas no Norte

43.

Pr Renato Ouverney

renatoouverney@missoesnacionais.org.br

JMN

44.

Anny Fernandes/ Tiótrefis
Fernandes

annyfernandes.pepe@gmail.com

PEPE/SIB

N.
45.

Nome

(92) 9397- 3532

(92) 98129 6355

Fone

E- mail

Igreja/ Instituição

Anderson da Silva/
anderson_silva82@hotmail.com
William Walker

Missão AMOR

46.

Antonio Marcos Bandeira

(92) 98813 0010

abandeira79@gmail.com

Missão do Céu

47.

Davi Lima

(92) 99491 – 5672

davivlima@gmail.com

MEPI

48.

Eli Peres

– (92) 99195 l666

eliperes-melo@hotmail.com

AVM

Nill Soares

(92) 99120 5834

hadassahmaia@gmail.com

Hadassah Soares/

(92) 99355 8686

nill.missoes@gmail.com

Marco Rego

(92) 98414 2015

marco@missaoamazon.org

49.

50.

I.B.Constantinópolis

AMAZON
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prmarcobenicio@gmail.com
51.

Pr Marco Benicio Melo

JMM/MEPI

Sarah Rodrigues
52.

Sarah.rodrigues@justiceandmercy.org
(92( 99119 1028

Justiça e Misericórdia

Talita Alencar Fontes

thalitaalencar@justiceandmercy.org

Josias Lira e Cristiane Lira/
53.

Missão IDE
Berenice Gonçalves

Stanley M. Abrahamson
54.

(92) 8216 2120

beresgs@yahoo.com.br

(97)
3373-2282
(97) 3373-2330
Vivo (69) 99941-1839
mibmissao@hotmail.com
Tim (97) 99818-5054
Esposa tim 97 981146253

55.

William Walker

(31) 9349 7818 (TIM)

56.

Pr. Sergio Paulo Martins

99294-4315
98194-3342 (Tim)

57.

58.

George e Gizelle Corrêa

Profa. Dra. Erica Pauls

9350-0779
esposo)
041-3376-4566

(vivo-

C.P 02 Humaita – Am

william@missaoamor.org

Missão AMOR

pr.sergiopm@gmail.com

Gestor Administrativo do BHM na
Igreja Metodista em Manaus

missionariogeorge@hotmail.com
Pioneiros Brasil
gizamanaus@hotmail.com
erica@fidelis.edu.br

Direção Geral Faculdade Fidelis
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Nome
59.

Fone

E- mail

Tel: (61) 3256-8787
Claudia Campos

contato@amtb.org.br
www.amtb.org.br

60.

Igreja/ Instituição
AMTB
SCRN 714/715, Bloco F, Loja 18 - Asa
Norte - Brasília/DF - CEP: 70.761-660

dantas.emilio@gmail.com
Emilio Dantas Pereira

(92) 98112-3063

61

caetana62@hotmail.com

Ig. Bat. Nações Unidas de Sampa.

Ana Hotmail
62.

Verônica Farias (Cuidado &
Desenvolvimento do Membro
Mobilização)
Skype: veronicasfarias

+55 81 99786577 Tim / 93842362 Claro

pioneiros1.brasil@gmail.com
PIONEIROS BRASIL

www.pioneirosbrasil.org.br
www.pioneers.org
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63.

Rute Camilo (Diretora)

64.

99154-1212

rute.dauaidar@asasdesocorro.org.br

Asas de Socorro

teodoro.soares@hotmail.com

Convenção Batista do Amazonas

jussiana2010@gmail.com

IB Lagoinha

98141-2810
Teodoro Soares

3233-9927
3233-8800

65.

Jussiana (Caapiranga)

66.

Pr. Campelo

99982-7926

Assembleia de Deus

67.

Pr. Davi

99167-1713

PIB Parintins

68.

Pr. Elmer Lessa

ee.less@hotmail.com

PIB Parintins

69.

Pr. Moacir

moapausilva@gmail.com

PIB Parintins

70.

Pr. Davi Merkh Jr.

11-44126679

cdl@piba.org.br

Novo Executivo Pregue a Palavra

71.

Pr. Rubem Alves

11-44126679

cdl@piba.org.br

Diretor Regional Pregue a Palavra

72.
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Novos participantes presentes no Fórum (Não estavam na primeira lista)
N.

Nome

Fone

E- mail

Igreja/ Instituição

1. Eduardo Santos lacerda

69-9208-0771

edulacerda@hotmail.com

IPB Rondonia

2. Eduardo Magrin

83-99660-6472

dudamagrin@hotmail.com

Congregacional

3. Keyla Rempel

92-99111-9441

keila.rempel@gmail.com

Missão do Céu

4. Moisés Mello

92-98183-8807

kingmello-5@hotmail.com

Missão povos Ribeirinhos

5. Juliana Hegan

julyuchoa@yahoo.com.br

Ted Hegan

living4theone@gmail.com

Missão Povos Ribeirinhos
6. Ulisses y Furlan

98149-0112

ulisses.manaus@boladeneve.com

Ig. Bola de Neve

7. Tiótrefes Gomes Fernandes

92-98266-9110

tiotrefis@hotmail.com

Pepe / SIB

8. Cesar Ribeiro de Souza

99110-2563

cesarsouza@asasdesocorro.org.br

Asas de Socorro (Piloto)

9. Francisca Inez de Souza

99423-1871

francisnes@gmail.com

IPM

10. Gislane C. de Paula Gomes

98136-7002

gisa.sl@hotmail.com

Ig.Batista lagoinha

11. Cassio Ferreira de Souza

92-99122-8071

cassio.missoes@gmail.com

Pioneiros Brasil

12. Mariana de Souza

92-98273-6606

mari.jesumary@gmail.com

Pioneiros Brasil
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13. Ester Camilo Alves

93-99191-9850

ester.camilo@asasdesocorro.org.br

14. Fernando Gonçalves de
Souza

92-99493-0504

fernando_desouza@hotmail.com
(confirmar email)

N.

Nome

Fone

E- mail

1.

Pr. Dinei Morais

prvaldenei@uol.com.br

2

Diego

missaodiego@yahoo.com.br

3

Manoel Sarmento

manoel.sarmento@hotmail.com

4

Rafael Lameira

raphael_lameira@hotmail.com

5

Asas de Socorro
PIBA

Igreja/ Instituição

Ig. Batista Regular Elion

3633-3417
Davi Borges

9995-8067

mbrptarso2011@hotmail.com

Missão Batista Regular Paulo de
Tarso

9170-9171
6

Luzinete Peres

luzineteperes@hotmail.com
9168-7162

(Marai da Glória)
7

Debora Paumari (Mora em
Manaus)

92-99326-3274

rayofhopebrasil@hotmail.com

deborapaumari@gmail.com

Raio de Esperança

Jocum Porto Velho
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Novos Contatos pelo site, e-mail ou pessoal
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Agencias e igrejas participantes
AFESPA
Amanajé
AMA-SETERAM
AMAZON
Amazon Hope
AMTB
Asas de Socorro
AVM
C.P 02 Humaita – Am
Comunidade Viva
Congregacional
Convenção Batista do Amazonas
Direção Geral Faculdade Fidelis
Fronteiras
I.B.Constantinópolis
Ig.Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas
Ig. B. das Nações
Ig. Bat. Nações Unidas de Sampa.
Ig. Bola de Neve
Ig. Do Nazareno
Igreja Atos de Justiça
Igreja Batista D. Pedro
Igreja Batista da Lagoinha
Igreja Batista Multiplicadora
Igreja Evangélica Holiness, Comunidade de Servos, Missão 2 SM
Igreja Evangélica Maanaim
Igreja Metodista
Igreja Metodista em Manaus
Igreja Presbiteriana do Brasil – pastor
IPB Rondonia
IPM – Igreja Presbiteriana de Manaus
IPM – Igreja Presbiteriana| missão sal luz da amazonas
JMM/MEPI
Jocum Manaus
Junta de Missões Nacionais
Justiça e Misericordia
MCM- Missão Cristã Mundial
Meap – Missão Evangélica de Assistência aos Pescadores
MEPI
Ministério Atos de Justiça
Ministério Internacional da Restauração
Missão Amazon
Missão AMOR
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Missão do Céu
Missão IDE
Missão Paranorte
Missão Povos Ribeirinhos
Palavra da vida / Missão Seara
PEPE
PIB de Penha – Meap Missão Evangélica de Assistência aos Pescadores.
PIB Parintins
PIBA - Primeira Igreja Batista de Atibaia
Pioneiros Brasil
Plantação Igrejas no Norte
Pregue a Palavra
Primeira Igreja Batista de Atibaia Pregue a Palavra
Primeira Igreja Batista de Manaus
Projeto Radical Amazônia - JMN
RENAS
Segunda Igreja Batista de Manaus
Visão Mundial
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Aqui a lista de todos os nossos e-mails: Fóruns e Congresso

alcemir.martins@ig.com.br; Lucas Monteiro
(lucasduartemonteiro@gmail.com); grandemartelo@yahoo.com.br; emerson74@gmail.com;marcus
evandreza10@gmail.com; alesdavila@yahoo.com.br; kayston@ig.com.br; Silene Silveira
(silenesilveira@hotmail.com); Emilio Dantas Pereira
(dantas.emilio@gmail.com); ester.camilo@asasdesocorro.org.br; elmasicsu@hotmail.com; eunice.c
unha@asasdesocorro.org.br;joseluizamazonas@gmail.com; jpfled74@gmail.com; milton.souza@as
asdesocorro.org.br; projetoamar@hotmail.com; Gloria Raio de Esperança
(glorian_santos@yahoo.com.br); rogerioclima@hotmail.com; ulisses.manaus@boladeneve.com; Pr.
Winston Lages
(winstonlages@cmviva.org);predisson@yahoo.com.br; adenilde93@gmail.com; alefalefrodrigues@
hotmail.com; cdjorge1923@yahoo.com; frankicogusman.fg@gmail.com;heliobruno34@gmail.com;
michelequeiroz@hotmail.com; anevivi@gmail.com; antonia.acassio@hotmail.com; darinha.filhadoreihot@g
mail.com;dnilagomes@hotmail.com; rlidorio@gmail.com; ffwiens@gmail.com; diog@mcbain0004.co
rreio.biz; ovh90@gmail.com; prabethsf@hotmail.com;hyrismone_am@hotmail.com; Marcos Garcia
(marcos@grupogarcia.com.br); gisa.sl@hotmail.com; Magno Gomes Borborema
(maguinhoborborema@hotmail.com); kassyarocha@yahoo.com.br;
rafael@igrejadacidade.nte; missionario_ricardo@hotmail.com;jessicaribeirosbpv@gmail.com; marin
ho@andrews.edu; rosaginga7@gmail.com; edulacerda@hotmail.com; andreznunes@hotmail.com;l
c_seminarista@hotmail.com; marquinhogabi2008@gmail.com; Felipe Casablanca
(felipe.casablanca185@gmail.com);adinabezerra2@gmail.com; Ana Hotmail
(caetana62@hotmail.com); MEAP BR - Evaldo Almeida (evaldo@meap.org.br)
(evaldo@meap.org.br);geovanebrunogeo@hotmail.com; MEAPBR (jandira@meap.org.br); Juliana
Garcia da Hora (julianagh89@gmail.com); afua@meap.org.br; Oscar Francisco de Oliveira
(pastoroscaroliveira@gmail.com); pastoroscarolivera@gmail.com; adalberto@meap.org.br;custodio
mmamapa@hotmail.com; rafaelfrancoesdras@yahoo.com.br; pramarilia@hotmail.com; benvindacor
deiro@yahoo.com.br;grace@missaoamazon.org; rosifb82@hormal.com; Larissa Heinrichs
(larissaheinrichs@yahoo.com.br); mgy-2015@outlook.com.br;deiaagostinho@hotmail.com; Kátia
Ferreira (mkatiaf@gmail.com); kingmello5@hotmail.com; claudinhacostaviana@gmail.com;weber_deby@yahoo.com.br; raidnoesilvia@hotm
ail.com; raulamzon30@gmail.com; cesar donizete da silva donizete
(cesardonizetepiri@hotmail.com); patricia.fortunato22@hotmail.com; danielesilvafonseca@gmail.co
m; brunofonsecafigueiredo@outlook.com;raimundamarlucia@gmail.com; Pr Dinei Morais
(prvaldenei@uol.com.br); ariannescardoso@gmail.com; joao.cardoso.neto@hotnail.com;cecaniribei
ro@gmail.com; gustavoedeboraribeirinhos@hotmail.com; l61morais@yahoo.com.br; claudia_roder
@hotmail.com; John Flores
(jflores@orlandoteam.com); costa.naiara.96@gmail.com; liliapits@hotmail.com; zarluthlitaiff@Yaho
o.com.br; rafael@igrejadacidade.net;ricardok@transmundial.org.br; Fernando Borges
(nandoanversa@gmail.com); Kim32461
(kim32461@yahoo.com);dnvaledaamazo@mcbain0004.correio.biz; nia@gmail.com; paul_fahnestoc
k@wycliffeassociates.org; nildo.uruapiara@gmail.com; silvana regina (sylvanaregy@yahoo.com.br);
Néia Lucena - CV (neia_lucena@yahoo.com.br); Néia Lucena - CV (miss.neia@hotmail.com);
Gislaine Pereira Saraiva (gisaraiva.missoes@gmail.com); misteixaira@hotmail.com; Anaylse Braga
(anaylse@gmail.com); karinne_mota@hotmail.com;nete.vm@hotmail.com; lucivask@hotmail.com; i
nged_araaujoalves12@hotmail.com; asasmao@asadesocorro.org.br; Marco Manzano
(marco.manzano@asasdesocorro.org); juliewbencon@gmail.com; dricavida_dj@hortencia.com; ang
elical21851@gmail.com; Ronaldo Lidório
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(ronaldo.lidorio@terra.com.br); pr.helioinacio@hotmail.com; antonioclaudomiro@hotmail.com; twolir
a@terra.com.br; thea_luz@hotmail.com;clebersibmanaus@gmail.com; Cristiane Lira
(anemarcia@hotmail.com); ccply@hotmail.com; flavio.mario@gmail.com; Márcio Schmidel
(mschmidel@terra.com.br); Genivaldo Ferreira Febrônio
(gmafebronio@hotmail.com); jeremiah@piba.org.br; pr.real@ig.com.br;emendes@piba.org.br; cardi
asmetodista@hotmail.com; Damaris Garcia
(damaris@meap.org.br); donaldoemarinalva@hotmail.com;missionamazon2sm@gmial.com; Marcio
Rempel (marciorempel@gmail.com); dbrasilino@hotmail.com; Belino Ig Manaim
(belinoeodineia@gmail.com); Marcio Garcia - MEAP
(m??rcio@meap.org.br); neide_oliveira_farias@hotmail.com; davi.s@ig.com.br;julianososo@hotmai
l.com; Pr Alexandre Fernandes
(alexandrebarbosa@missoesnacionais.org.br); renatoouverney@missoesnacionais.org.br; Anny
PEPE AM
(annyfernandes.pepe@gmail.com); anderson_silva82@hotmail.com; abandeira79@gmail.com; Davi
Lima - MEPI (davivlima@gmail.com); Pr Eli Peres AVM (eliperesmelo@hotmail.com); hadassahmaia@gmail.com; Nill Soares (nill.missoes@gmail.com); Marco
Rego (marco@missaoamazon.org); marco@amazonware.com; prmarcobenicio@gmail.com; Sarah
Rodrigues
(Sarah.rodrigues@justiceandmercy.org); thalitaalencar@justiceandmercy.org; beresgs@yahoo.com
.br; mibmissao@hotmail.com; william@missaoamor.org;william@amorbrasil.org;
pr.sergiopm@gmail.com; missionariogeorge@hotmail.com; Gizelle Vieira
(gizamanaus@hotmail.com);erica@fidelis.edu.br; Secretaria AMTB
(contato@amtb.org.br); pioneiros1.brasil@gmail.com; rute.dauaidar@asasdesocorro.org.br;teodoro.
soares@hotmail.com; Jussiana Dourado
(jussiana2010@gmail.com); ee.less@hotmail.com; moapausilva@gmail.com; cdl@piba.org.br;duda
magrin@hotmail.com; Keila Rempel Keka
(keila.rempel@gmail.com); julyuchoa@yahoo.com.br; living4theone@gmail.com; Tiótrefis
Fernandes
(tiotrefis@hotmail.com); francisnes@gmail.com; cassio.missoes@gmail.com; mari.jesumary@gmail.
com;fernando_desouza@hotmail.com; missaodiego@yahoo.com.br; manoel.sarmento@hotmail.co
m; Raphael Lameira
(raphael_lameira@hotmail.com); mbrptarso2011@hotmail.com; luzineteperes@hotmail.com;
rayofhopebrasil@hotmail.com;deborapaumari@gmail.com; uruapiara.2017@gmail.com; William
Walker (william@amorbrazil.org); Alcedir Sentalin
(pastoralcedir@gmail.com);ffwiners@gmail.com; jneto.com@hotmail.com; dukjinchi@gmail.com; m
ara.dantas@asasdesocorro.org.br; ronaldo.costa@asasdesocorro.org.br;abdalla@asasdesocorro.or
g.br; vivian.fernandes@asasdesocorro.org.br;; christoph.beeh@asasdesocorro.org.br; walsales@ho
tmail.com;luce.johnson@asasdesocorro.org.br; cleo_sseriquete@hotmail.com;
miscidaoliver@gmail.com; afonso41@oi.com.br;lu.hokyto.fisio@hotmail.com; rosi@missaoamazon.
org; priih_priscila@hotmail.com; nickdyyds@gmail.com; flaviapanzea@hotmail.com; felipe-va@hotmail.com; igormelodia@gmail.com; juninhow.souza@hotmmail.com; luih@sbb.org.br; lucivas
k@hotmail.com;vasquildealves@hotmail.com; carlosserejo@outlook.com; casaa@sbb.org.br
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Sugestões para Próximos Fóruns 2016-2017
1. Agências Missionárias – Qual é o nosso lugar?
2. O que poderemos aprender com quem já trabalha com Ribeirinhos a mais de 20 anos?
3. Contextualização missionária aos Ribeirinhos.
4. Como contextualizar e tornar nosso trabalho de fato relevante e transformador?
5. Missão Ribeirinha> Seguindo os passos de Jesus: Ver, Sentir e Agir.
6. Perspectivais Missionárias: Um novo despertar para nova geração.
7. Qual e o dever das agencias missionárias? Nosso papel no Brasil.
8. O que iremos fazer com os indígenas e ribeirinhos dependentes de drogas e álcool?
9. Treinamento de líderes ribeirinhos na área: Louvor, adoração e missões.
10. Como ser uma ponte eficiente entre igreja e o campo missionário.
11. Mordomia: como administrar os recursos do Senhor em um ambiente de aliança missionária.
12. Como ter parceria com igrejas diferentes sem trabalhar diferentes denominações e sim o essencial
que é Jesus?
13. Dependência química e prevenção com os ribeirinhos.
14. Devocional na vida do líder
15. Cuidando dos que cuidam.
16. A arte de planejar para a expansão do reino.
17. Captação de recursos financeiros e humanos, especialmente para os obreiros ribeirinhos em contexto
das comunidades.
18. Cuidado de Deus para com nossos filhos.
19. Planejando juntos para alcançar os que estão inalcançados.
20. Contextualização no campo Ribeirinho.
21. Novos Vocacionados para alcançar os Ribeirinhos – despertando a nova geração Amazônica.
22. Oficinas/grupos (Gestão de Projetos; Levantamento de Recursos; Gestão dos Recursos pela agencia
e missionários;
23. Equipes de curto prazo ( Conhecendo a realidade ribeirinha para então desenvolver estratégia
evangelística relevante e contextualizada).
24. Missão Integral no contexto ribeirinho – olhando o ribeirinho como um homem completo.
25. Assistencialismo x Evangelismo e Ação Social – dar o peixe ou ensinar a pescar?
26. Cuidado Integral do Missionário/Obreiro em Contexto Ribeirinho;
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