VIII FÓRUM AEPR
O VIII FÓRUM de MOBILIZADORES E LÍDERES para MISSÕES aos
RIBEIRINHOS, a ser realizado entre nos dias 20 e 21 de
setembro de 2019 em Manaus, é uma iniciativa da Aliança
Evangélica Pró-Ribeirinhos (AEPR) – que congrega
aproximadamente 40 organizações, Igrejas e irmãos no comum
objetivo de compartilhar esforços a fim de viabilizar projetos
de evangelização entre povos ribeirinhos não alcançados e
consequentemente a plantação de igrejas e
desenvolvimento
comunitário na janela amazônica.
Não perca a oportunidade de contribuir nesta construção!!
Local: Igreja Evangélica Bíblica – Rua A 8, 85 – Campos
Elíseos, Manaus – AM
O objetivo deste VIII Fórum é glorificar a DEUS proporcionando
um ambiente para estudarmos e discutirmos o estabelecimento
das parcerias para acelerarmos a evangelização da Janela
Amazônica.
– Dar continuidade ao processo de conhecimento, comunhão e
intercâmbio entre organizações que fazem missões junto aos
ribeirinhos não alcançadas da Amazônia;
– Promover momentos de capacitação e reflexão sobre Parcerias
Saudáveis e Unidade na diversidade;
– Mapear as áreas de atuação dos aliançados da AEPR, a fim de
promover parcerias estratégicas entre igrejas e agências
missionárias para que o evangelho chegue mais longe.
São muito bem-vindos líderes de denominações, mobilizadores,
pastores das igrejas locais e de agências missionárias,
estrategistas e plantadores de igrejas, professores de
missões, pesquisadores, missiólogos, obreiros e missionários
que estejam engajados no desafio ‘RIBEIRINHOS’ ou que desejam,
de alguma forma, participar do movimento.

Podemos destacar a importância deste fórum enquanto espaço
privilegiado de capacitação, intercâmbio de experiências,
estabelecimento de alianças e parcerias a fim de somar
esforços e pensar estratégias eficientes e eficazes para
evangelização de comunidades ribeirinhas, ainda não
alcançadas.

Faça sua inscrição para o VIII
Fórum AEPR!
Missões e Igrejas: Desafios Jurídicos e Contábeis

Data de Nascimento

Sexo
Feminino Masculino

Telefone
+ 55

Qual função você desempenha?
Líder
de
AgênciaMissionário(a)Pastor(a)Pesquisador(a)Professor(a) Obrei

ro(a) Mobilizador Outro
Qual a sua motivação em participar do VIII Fórum?
Trabalho com ribeirinhos. Pretendo trabalhar com
ribeirinhos. Mobilizar aos Ribeirinhos Já trabalhei com
ribeirinhos. Desejo conhecer mais sobre o assunto. Outro
Inscrever-se

