Missão ALEF
http://www.missaoalef.org

Como atuamos
Treinando pastores e líderes, criando redes de apoio formais e informais com pastores e lideranças de
várias denominações para a expansão do Reino de Deus nas comunidades do Norte e Nordeste.
Desafiando-os como líderes capacitados pelo Espírito Santo, a trabalharem unidos em missão para glória de
Deus.
Promovendo encontros de mobilização e Fóruns de reflexão teológica e estratégica.
Conferencias sobre missão integral
Informando, equipando, apoiando e oferecendo ferramentas para a revitalização de igrejas e
plantação/multiplicação de projetos de desenvolvimento comunitário integral.
Que desafios atuais exigem uma resposta da sua igreja?

Muitas das nossas comunidades têm sido negligenciadas, chegando a um nível de enorme deterioração ao
longo de décadas. Infelizmente, a igreja de Jesus Cristo, em muitos casos, não teve uma postura ativa de
engajamento na transformação dessa realidade. Uma nova geração de cristãos é confrontada com a
pergunta sobre como ela vai responder as necessidades de injustiça, miséria e violência nas inúmeras
comunidades empobrecidas em nossas cidades. A realidade é complexa. A urbanização acelerada amplia e
trás novos desafios. As soluções mais criativas em longo prazo para a promoção da justiça e erradicação da
pobreza são provenientes de trabalho comunitário e esforços com base na igreja.
O contexto das comunidades do Norte e Nordeste brasileiro exige uma resposta ampla e transformadora que
alie ações de justiça, educação, cultura, saúde, promoção da paz, fortalecimento familiar, entre outras áreas,
aliadas com intenso evangelismo, contextualização intencional, discipulado transformador e plantação e
revitalização de igrejas missionais centradas no evangelho.
Desafiamos você a participar deste processo e seguir caminhando conosco, pois nossa intenção é ver um
movimento de igrejas locais com cristãos compassivos e ativos no serviço e transformação de vidas e
realidades pelo evangelho integral de Jesus em centenas de comunidades nas cidades do Norte e Nordeste
do Brasil.
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