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Formação de facilitadores de Missão Integral
Centro de Formação em Missão Integral

O Centro de Formação em Missão Integral (CFMI) é um programa da Missão ALEF voltado a apoiar as
igrejas locais no desenvolvimento de uma liderança saudável e transformadora, cuja mentalidade seja
orientada pela teologia e prática da missão integral.
As metodologias e cursos disponibilizados pelo CFMI são planejados para ajudar os cristãos a se engajarem
em maneiras de promover transformação nas comunidades onde são chamados a servir como sal e luz.
Acreditamos que a igreja local é chamada a exercer um profundo impacto na transformação de sua
comunidade à medida que o povo de Deus se compromete com a missão de Deus, vivendo a totalidade de
suas vidas na presença de Deus, sob a autoridade de Deus, e para a glória de Deus.

Objetivos

Incentivar à reflexão sobre a realidade urbana contemporânea e a ação da igreja enquanto elemento
de transformação comunitária;
Fomentar a discussão acerca da plantação de igrejas missionais e a prática da evangelização
contextual como elementos que encabecem as ações missionárias da Igreja junto aos diversos
segmentos sociais;
Equipar os cristãos com ferramentas teóricas e práticas que, pelo exercício de suas vocações e por
meio de uma liderança transformadora, favoreçam uma mudança de mentalidade em suas
comunidades de fé e nos contextos onde atuam;
Discutir a participação da Igreja como integrante do processo sócio-político no cerne das
comunidades, orientando suas ações para o bem-comum e para o desenvolvimento integral.
Para maiores informações para implantar um processo de desenvolvimento de liderança para o engajamento
da igreja local na missão integral, entre em contato.

Formação de facilitadores

Todos os materiais são planejados para que sejam ministrados por facilitadores das próprias igrejas locais.
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Facilitadores: São professores formados em cursos do CFMI e equipados para ministrar os cursos e
desenvolver os processos em suas igrejas locais.
Formadores: são lideres que atuam em âmbito mais amplo, equipando outros facilitadores para o
desenvolvimento da mobilização e treinamento em igrejas.

Comece onde você está.

Para participar de uma formação de falicitadores e iniciar um processo de formação de lideres na igreja
local, entre em contato

Igreja Transformadora

“Igrejas Transformadoras” é o nosso primeiro portfólio de formação de liderança. É um processo de
formação voltado a fomentar o plantio e/ou revitalização de igrejas que tenham por objetivo a transformação
integral das comunidades nas quais estejam inseridas.
Já estão disponíveis quatro módulos (cursos), cada qual com carga-horária de 10 horas-aula, que podem ser
aplicados em sequencia ou isoladamente.
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Missão Urbana - Apresenta a centralidade da cidade na Bíblia, proporcionando a reflexão sobre a missão
de Deus no contexto urbano.
A cidade na Bíblia e a propagação do evangelho; o processo de urbanização brasileiro; a cidade
contemporânea: complexidades e dilemas; comunitarização e suas questões; lidando com grupos urbanos
específicos e de difícil acesso.

Igreja Missional – busca proporcionar uma reflexão crítica sobre a identidade e missão da igreja no mundo,
estabelecendo fundamentos para a construção de uma missiologia relevante ao contexto local no qual a
igreja encontra-se inserida.
A igreja missional: conceito e considerações fundamentais; Marcas de uma igreja missional; A encarnação
de Cristo como modelo para a missão; A contribuição da Epistola de Tiago para a prática de uma igreja
missional.
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Evangelho e Contextualização (Evangelização Contextual) – propõe uma reflexão acerca do
desenvolvimento de um ministério centrado no evangelho integral, equilibrado e contextualizado na
comunidade local.
Evangelho e Renovação pelo Evangelho; Integralidade do Evangelho; Ministério centrado no evangelho;
Contextualização Equilibrada; Contextualização Intencional; Evangelização contextual;
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Discipulado Transformador – analisa o processo de discipulado como caminho para a transformação
integral da igreja e da comunidade.
Reino de Deus, igreja e discipulado; bases fundamentais para o discipulado; processo de discipulado;
discipulado e identidade missional.

Gostaria de implantar o processo “IGREJAS TRANSFORMADORAS” em sua comunidade local? Entre em
contato conosco.
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