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Congresso para Pastores e Líderes

Objetivando contribuir para um movimento de igrejas saudáveis e missionais engajadas em servir e alcançar
suas cidades, a ALEF tem desenvolvido desde o ano de 2013 o Congresso para Pastores e Líderes, como
ação estratégica para fomentar a reflexão sobre a missão integral da igreja, equipando pastores e líderes
para o engajamento e mobilização de suas igrejas locais na transformação das comunidades em que
servem.
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Em 2016, entre os dias 19 a 22 de outubro, abordaremos o tema “Igreja em Movimento, Comunidades em
Transformação”, enfatizando o papel da Igreja Local como Agente de Transformação em sua comunidade e
cidade, dando subsidio prático para ajudar pastores e líderes na mobilização e capacitação de suas igrejas
para a prática da missão integral nos contextos em que se encontram inseridos. Casos práticos, ferramentas
e profunda reflexão teológica e bíblica serão apresentados na programação do congresso.
O congresso busca refletir sobre as melhores formas de mobilizar e envolver igrejas e líderes cristãos locais
para o seu papel de transformação, avançando na atuação conjunta e equipando-os em torno de temas e
ferramentas ministeriais pertinentes a uma igreja que deseja ser relevante na sociedade.
Objetivos
Gerar um movimento participativo que mobilize lideres de igrejas no Nordeste e Norte frente aos
desafios centrais de suas comunidades locais;
Conectar pastores, líderes e profissionais cristãos de diversos campos - para compartilhar reflexão
bíblica, treinamento, estratégias, oportunidades e ferramentas práticas.
Impulsionar esforços colaborativos entre igrejas locais, seus líderes e organizações (projetos
conjuntos, parcerias, redes, novas iniciativas), visando colaborar com a vida e missão das igrejas do
Nordeste e Norte, a fim de que estas cumpram efetivamente sua missão integral, particularmente nos
contextos de violência, pobreza e injustiça, de modo que as áreas empobrecidas desta região sejam
reconhecidas como lugares em que o compromisso das igrejas evangélicas com a transformação
integral por meio de um efetivo trabalho em rede está promovendo uma mudança concreta na
realidade.
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