Carta de Compromisso do 1o Encontro de Aviação Missionária
Durante o 1o Encontro de Aviação Missionária, realizado nos dias 10 e 11 de agosto de
2017, na cidade de Manaus, nas dependências da IPM – Igreja Presbiteriana de Manaus, foi
realizada uma consulta sobre a necessidade e benefícios da criação de uma aliança em prol da
aviação missionária no Brasil.
Estavam presentes cerca de 50 pessoas, representantes de 6 organizações que
desenvolvem atividades de aviação missionária, vários representantes de outras organizações
missionárias e pessoas cristãs interessadas em se envolver com este movimento. A consulta foi
promovida pelo Departamento de Alianças Estratégicas da Associação de Missões
Transculturais Brasileiras e mediada na pessoa de seu Coordenador.
Durante o encontro foi tratada a importância do desenvolvimento de alianças
estratégicas; discutida a relevância da criação de uma aliança de aviação missionária; grupos de
trabalho analisaram questões comuns e os desafios de se desenvolver uma aviação missionária
que possa ser adequada, efetiva e atuante; e as organizações missionárias apresentaram suas
respectivas áreas de atuação, bem como suas necessidades.
Foi observado que a criação de uma Aliança promoveria um ambiente favorável para o
desenvolvimento de ações em conjunto para treinamento, infraestrutura, operações, expansão,
alcance de novas áreas, levantamento e compartilhamento de recursos, cuidado de pessoas,
recrutamento, planejamento, mobilização e outros.
Nesse período houve um entendimento de que esta Aliança se fazia necessária e que
seria benéfica para todos os participantes e importante para o avanço mais rápido do Reino de
Deus nas comunidades de difícil acesso, culminando no apoio unânime à criação da Aliança
Evangélica de Aviação Missionária.
É momento da Igreja brasileira se envolver mais profundamente com o desafio de
alcançar os povos isolados na Amazônia, lançando mão de todas as ferramentas e recursos
disponíveis, sendo que esta Aliança se compromete a empregar todos seus esforços para o
cumprimento da Grande Comissão nesta região.

Manaus, 11 de Agosto de 2017

