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Conectando-se as Missões Mundiais
Comissão de Missões
Fraternidade Mundial das Assembléias de Deus
Projeto Atos 1.8

Cancún, Mexico
3° Congresso Mundial
De 4 a 07 de junho de 2013, teve lugar uma conferência
histórica em Cancun, no México. A cada três anos, a América
Latina tem uma conferência de missões, e desta vez, como em
2007 em Buenos Aires, foi realizada em conjunto com o 3 º
Congresso Mundial das Missões da Fraternidade das
Assembléias de Deus.
Em 2007, tivemos a representação de 48 países, e agora em
2013 , foi uma grande alegria ter a representação de 60 países
em Cancun. Líderes de missões participarom provenientes de
todos os continentes e regiões do mundo ,viajando desde Rússia, Japão, Indonésia, Fiji e das
Filipinas para esta reunião histórica.
O congresso foi traduzido desde o púlpito em Espanhol e Inglês, mas também contou com
tradução em outras cinco línguas durante o evento: Japonês, Russo, Francês, Português e
Coreano.
Os serviços foram marcados pela presença do Espírito Santo e os tempos de altar eram tão
especiais como nas conferências anteriores. É sempre a nossa oração, que antes de cada
evento o Espírito Santo impacte cada pessoa, já que Sua orientação é a única finalidade do
trabalho e esforço para este evento.
Com a participação de 1.125 delegados, 665 de 60 países e 460 do México. Cremos que parte
da razão pela qual o Congresso foi acessível para que as pessoas pudessem ir de outros
países, foram as instalações do Centro de Convenções de Cancun, que foram excelentes para
este evento mundial . Cancun é uma cidade turística, onde o Inglês é mais comum do que
em outros lugares da América Latina, e onde você também pode usar vários tipos de moedas
estrangeiras, um ambiente ideal.
Nosso próximo congresso mundial está previsto para 06 de fevereiro de 2015 , em Bangkok,
Tailândia. Após a conferência em Bangkok , teremos uma a cada três anos.
A data do Congresso da Tailândia foi planejado, ao mesmo tempo que tomou-se a decisão de
ter um Congresso mundial Latino. É um ambiente ideal para um evento mundial, pela
localização, os baixos preços aéreos , e muito poucos países necessitam de visto para entrar
neste setor devido a forte industria turistica . 83 países possuem estruturas de envio , por isso
prevemos para o Congresso em Bangkok uma representação de 100 países.
Adicione a data no seu calendário. Não perca o próximo Congresso Mundial de Missões.
Igualmente, como alguns de vocês não puderom comparecer à Cancun, queremos
compartilhar alguns testemunhos de líderes mundiais para que possam ver o que aconteceu
durante esses dias históricos. Desfrute de entrevistas com alguns dos oradores e depoimentos
de alguns dos congressistas.
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Entrevista com um Orador Anônimo
Líder do trabalho em um país "sensível" compartilha seus pensamentos.
Foi realmente muito refrescante estar no Congresso em Cancun. Eu experimentei um desejo forte e
crescente em quanto as missões nas igrejas da América Latina.
Foi grandioso têr-lo como orador no Congresso Mundial de Missões. Qual foi sua
impressão sobre o Congresso ?
Fiquei impressionado com a qualidade espiritual de cada sessão. A resposta pessoal de cada
participante estava repleta de espiritualidade.
Quais foram alguns dos desafios que compartilhou em suas apresentações?
Meu maior desafio não era apenas chegar aos muçulmanos não alcançados, mas sim enfatizar o que as nações do terceiro mundo
pode fazer por missões. Encorajamos as pessoas a orar, proclamar, e perseverar na fé.
Quais são alguns dos desafios que recebeu ao ouvir a outros palestrantes e freqüentando os serviços?
Cada sessão estava repleta de espiritualidade . Fui encorajado em missões, apesar dos desafios. Fui desafiado a enviar mais
missionários do meu país.
Foi incrível ter a representação de 60 países na conferência. Quais são as suas expectativas para o próximo evento , em
Bangkok?
Espero que mais líderes possam juntar-se a nós. Espero também que possamos ouvir testemunhos de crescimento após as reuniões
em Cancun. Espero ver a participação de muitos países da Ásia e que a Igreja asiática seja desafiada a enviar missionários.
Sua igreja está fazendo missões, tem convenções e visão. Quais são os seus desejos para o futuro das Assembléias de
Deus em Bangladesh a respeito á sua visão de missões e estruturas?
Nós formamos um departamento nacional de missões para mobilizar apoio em oração pelas missões, o que levará a que se enviem
missionários através do departamento nacional de missões. Estamos enviando missionários através da igreja local, mas a minha
oração é que as igrejas menores envolvam-se no envio.
Qualquer outro comentário ou reflexão que você gostaria de acrescentar?
Mantenhamos o fervor espiritual para as conferências futuras. Deixemos que o Espírito se mova e trabalhe na vida dos participantes.
Precisamos também interagir e dar seguimento aos que estiverom em Cancun através do contato direto com os participantes.

Entrevista com Daniel Costanza
Diretor Executivo, Fraternidade Pentecostal Europeia,
Conte-nos um pouco sobre o que compartilhou no Congresso em sua sessão plenária.
Compartí Compartilhei sobre o estado espiritual da Europa e que os pentecostais (PEF) estão fazendo
para reunir recursos e trabalhar em sinergia para a re-evangelização da Europa.
Em particular, apresentei a estratégia PEM 2020, que visa aumentar o número de nossos missionários
em todo o mundo, enquanto alcançamos os não-alcançados em Europa.
Qual foi sua impressão da conferência?
Eu senti que a conferência foi muito bem organizada e ofereceu um programa equilibrado que cobriu
as diferentes necessidades do mundo. Havia uma atmosfera poderosa e refrescante de oração e intercessão.
Que outra sessão ou mensagem do evento impactou-o como assistente?
Eu estava muito inspirado pela mensagem e o testemunho do irmão de Bangladesh (Kain).
Que impacto você cre que o Congresso em Cancun terá nas Assembléias de Deus Mundiais e na sua visão?
Eu acho que se intensificará a visão para uma cooperação concreta e global nas missões mundiais.

Entrevista com Ivan Masalyka
Missionário Argentino na Alemanha
Conte-nos um pouco sobre o que você compartilhou no Congresso em sua sessão plenária.
Meu tema foi "O Desafio de cruzar as Barreiras Transculturais ", uma parte teológica da Missiologia,
mas enriquecida com experiências pessoais . A resposta de muitos dos ouvintes foi positiva,
principalmente por missionários na ênfase da aprendizagem de uma língua diferente. Provavelmente
esta é a maior barreira cultural para o primeiro ano para os missionários no campo, mas
absolutamente necessária para cumprir com a missão do Evangelho.
Qual foi sua impressão da conferência?
A conferência foi inspiradora e desafiante . A necessidade e urgência para alcançar os povos não alcançados do mundo foi
transmitida de forma clara e com um desespero santo. Foi interessante para o público latino -americano (o maior grupo) ouvir
sobre a necessidade na Ásia, o mundo muçulmano e na Europa. Compartilhou-se muita informação atualizadas desses países.
Que outra sessão ou mensagem, impactou-o como assistente no evento?
Fui tocado por Deus durante a mensagem transmitida pelo irmão Broghen ", Estamos dispostos a morrer por Jesus?" Também
pelas sessões dadas pelo irmão Ritisan da Roménia. A situação ali me ha inspirado para o ministério na Europa.
Que impacto você acha que o Congresso em Cancun vai trazer para as Assembléias de Deus Mundiais e para sua visão?
Creio que muitas igrejas tornarán –se igrejas enviadoras, independentemente do tamanho ou capacidade financeira, as missões são
possíveis!
Qualquer outros comentários ou ideias que você gostaria de acrescentar?
A organização e logística foram excelentes! Foi um evento de alto nível. Brad, obrigado por todo o seu esforço! Ele fez um bom
trabalho!

Entrevista com Daniel Pedraza
Missionário Argentino na Letónia
Conte-nos um pouco sobre o que você compartilhou no Congresso na sua sessão plenária.
Discutimos sobre o compromisso. Meu tema foi "O Compromisso dos
Enviados". Falei sobre o nosso compromisso com o nosso chamado,
com a visão dada por Deus, e com o serviço. Também compartimos
um encontro com Ivan Masalyka onde tratamos sobre a família no
campo missionário.
Qual foi sua impressão do Congresso ?
Primeiro, o congresso foi muito bem organizado. Em segundo lugar, foi relevante, as questões que foram abordadas em todas
as sessões e reuniões. Em terceiro lugar, a localização (cidade, hotel e centro de convenções) foi uma excelente decisão.
Que outra sessão ou mensagem de outros , teve um impacto como assistente no evento?
Pessoalmente, eu fui tocado e incentivado pelas palavras de George Mundis. Também gostei da apresentação de David Constanza sobre a necessidade e oportunidades para Europa.
Que impacto você cre que o Congresso em Cancun vai trazer para Assembléias de Deus Mundiais e sua visão?
Muitos líderes da missão estiveram presentes. Eu realmente espero que isso sirva como motivação para alcançar novas metas
com respeito ao número de missionários enviados ao mundo por cada nação. Eu sei que este foi um dos principais objetivos da
conferência, e eu realmente espero que possa cumprir sua finalidade. Pessoalmente, fui motivado para continuar afetando os
paises Báltico com esta missão. Que Deus nos ajude!
Qualquer outros comentários ou ideias que você gostaria de acrescentar?
Somos gratos à Comissão que organizou o evento. Obrigado por deixar-nos fazer parte da conferência.

Entrevista com Dick Brogden
Missionário para a África
Conte-nos um pouco sobre o que você compartilhou no Congresso,
na sua sessão plenária.
Em nossa primeira plenária apresentamos e discutimos sobre a renúncia.
Fidel (das Filipinas) discutiu sobre renunciar ao orgulho. Milward
(Malawi) falou sobre abandonar o medo do fracasso. Alberto (do
Paraguai) falou sobre renunciar as posessões. Maajid (Sudão) falou sobre a
renunciar a seus filhos. Fechei falando sobre renunciar aos irmãos, estar
dispostos a enviar entes queridos para locais de perigo para o Evangelho.
¿Que outra sessão ou mensagem, teve um impacto como assistente
do evento?
Minha sessão preferida foi a de Asa Kain. Fui impactado pelo seu
chamado , e que as primeiras vozes diarias que são ouvidas sobre uma
nação muçulmana é a dos crentes declarando "Jesus é o Senhor!"

Delonn Brodgen e Rance (intérprete)

Que impacto você acredita que o Congresso em Cancun vai trazer
sobre as Assembléias de Deus mundiais e sua visão?
Eu creio que vai ajudar a unir os missionário do Sul Global com os do
Norte no mundo árabe, e abrirão uma porta para que muitos possam vir
(especialmente latinos).

Um momento de oração poderosa

Entrevista com Arto Hämäläinen
Presidente da PEF, PEM e PWF Comissão Mundial de Missões
É grandioso tê-lo como parte da Comissão de Missões de WAGFI. Qual foi sua impressão da Conferência?
O evento foi inspirador em muitos aspectos. Ao ter muitos países envolvidos significa que a visão de missões está crescendo entre os membros das igrejas WAGF. Muitas ferramentas práticas
foram dadas aos líderes de missões e departamentos. Aqueles que ainda não tinham iniciado ou
apenas estavão começando foram tocados pela visão forte e também pelas experiências dos novos
enviados.
Que outra sessão ou mensagem, teve impacto em sua vida, como assistente no evento?
Foi bom que o desafio do trabalho missionário se informe de maneira concreta, como foi feito em Cancun. Cada departamento nacional de missões da igreja pode avaliar o seu rendimento, em comparação com os outros. Isto nos ajuda a ser
realistas e concretos nas ações, e não apenas ser inspirados.
Foi ótimo ter a representação de 60 países na conferência. Quais são algumas das expectativas para o próximo
evento em Bangkok?
Creio que podemos incentivar a muitos outros países, especialmente da Ásia. A cooperação com PAM nos ajudará a alcançar este objetivo.
Conte-nos um pouco sobre a próxima reunião, na Malásia.
Como Comissão mundial de Missões de PWF temos planejado um multi-programa para a PWC em Kuala Lumpur. Começando segunda-feira 26 com o fórum de missões mundiais que está aberto a todas as pessoas interessadas em missões. Durante a conferência, temos todos os dias Workshop de Missões Mundiais. O programa e o registro será através do site:
www.pwc2013.org.

Entrevista com Gheorge Ritisan
Diretor de Missões, Romenia
Conte-nos um pouco sobre o que você compartilhou no Congresso, na sua sessão plenária.
Sob o título da sessão: “O compromisso do Enviador”, compartilhei a seguinte mensagem:
Mirau - o administrador da água [líder Mir = au = água] Língua Pashtu no Afeganistão.
Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que
maneja bem a palavra da verdade (2 Timóteo 2:15, NVI)
Cristo é a água viva, a salvação é oferecida à humanidade através de seu sacrifício (João 4:10,14, NVI)
Para compartilhar a Cristo devemos ser:
•
Corretos a partir de um ponto de vista teológico. O que distribuir?
Na verdade, não há salvação em nenhum outro, pois não há outro nome
debaixo do céu, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos: Atos 4:12
•
Corretos a partir de um punto de vista missiologico. Onde nos
distribuimos?
Para o rico e para o pobre.
Para os honoráveis e para os pecadores.
Para o próximo e o distante.
•
Correctos a partir do ponto de vista kairológico. Quando vamos
distribuir?
Kairos = o momento certo, a oportunidade. Agora é a hora! Agora é o tempo
para a Romenia.
Ritisan e Woodwarth (intérprete)

Qual foi sua impressão da conferência?
Foi um sucesso . Fiquei impressionado ao ver todos os países sendo representados no Congresso e muitos líderes interessados
em aprender mais sobre as missões e fazer mais no futuro para estender o Reino. O programa foi bem planejado e as sessões
cobriam a maior parte das áreas que precisavam os líderes da missão.
Quais são alguns dos desafios que recebeu ao ouvir a outros palestrantes e freqüentando os serviços?
Apreciei a mensagem de Greg Mundis e também de Marcos Hausfield, e as palestras de Asa Kain. Brad nos impactou com a
apresentação de estatísticas o que me ajudou como líder nacional a ver como podemos melhorar em importantes áreas claves
para o futuro.
Que impacto você pensa que o Congresso em Cancun terá sobre as Assembléias de Deus Mundiais e sua visão?
Tenho certeza de que alguns líderes nacionais ficaram chocados e trabalharão muito mais no futuro para mobilizar e organizar
melhor seu movimento nacional. Isso significa que, no futuro, veremos mais missionários transculturais enviados e apoiados
por países pequenos e pobres, especialmente em relação a grupos étnicos e países não alcançados e países muçulmanos.

Entrevista com Alan Johnson
AGWM Missionário para a Tailândia, Membro do WAGF MC
Qual foi sua impressão da conferência?
A conferência foi um momento de conhecer pessoas e compartilhar visões e métodos. É grandioso
poder reunir tantas pessoas , que pensam o mesmo e querem seguir em frente com a mesma visão.
¿Quais foram algumas das coisas que Deus te falou, e que desafios obteve a partir disso?
Devemos ter a intenção de fazer conexões e encontrar relações com a estrutura de envio e com os
obreiros de A / D. É um esforço conjunto que não só se baseia em um país e que exige humildade
para construir equipes multinacionais.
Por que você recomendaria para os líderes que não percam Bangkok em 2015?
O desafio dos indivíduos na Ásia será destacado e creio que será de valor inestimável para os líderes da missão e diretores de missões que possam retornar e obter visão , métodos práticos e conexões com outras pessoas.

Testemunho dos Assistentes

“

Primeiro de tudo, agradeço a Deus por dar-me a oportunidade de participar do Congresso em Cancun,
onde eu tive a experiência da aprendizagem mais valiosa da minha vida.

O estado da minha família não era o melhor para que eu pudesse ir, porque o meu pai estava gravemente doente
no hospital, lutando por sua vida. No entanto, a minha família me apoiou para fazê-lo, pelo qual sou grato a eles.
Agradeço também ao Rev. Brad Walz por dar-me a oportunidade de participar da conferência.
Cinco coisas importantes que me impressionarom no Congresso:
1. A visão e a paixão de evangelismo mundial das Assembléias de Deus na América Latina.
2. A organização da conferência foi conduzida pelo Rev. Brad Walz, e é altamente recomendado. Se trans
mitiu a mensagem de que este evento teve um planejamento cuidadoso, apoio em oração para que a mis
ão da Igreja seja efetiva e de largo alcance.
3. Cada uma das sessões a que assisti, transmitirom "A URGÊNCIA DA HORA." O que precisamos fazer
nas missões deve ser feito com urgência e de forma eficaz.
4. Uma das idéias do Congresso foi que as "missões tem que ser um esforço coletivo" de toda a Igreja. A
idéia de "missões", como "ocidental" não é mais aceita.
5. As missões exigem "Sacrificio ", um princípio fundamental que foi mencionado no último dia pelo prega
dor.
A conferência em Cancun revolucionou a maneira como pensamos e não podemos perder mais tempo. Os perdidos devem ser alcançado o mais rapidamente possível.

-Juan Carlos Torres
Diretor de Missões, Belize A / D

“

“

“

“

Deus providenciou todas as despesas para o
Congresso em Cancun para toda a nossa equipe do departamento de missões. Somos novos
nisso, mas temos implementado todos os ensinamentos e hoje todos nós estamos envolvidos e motivados com esta grande experiência neste primeiro congresso
em Cancun. Bênçãos para todos e lembren-se de usar a nossa
nação para aprender Inglês e capacitar missionários já que
estamos em América Central.

“

“

Foi refrescante, e desafiador. Voltamos com o desejo
de que Costa Rica seja um país missionário. Feliz com
o progresso, 85,7% de participação, devemos perseguir
para atingir 100%. Devemos conseguir um percentual maior
de ofertas, manter o foco em missões, dando lugar aos chamados . Dinheiro não é o problema, a visão é o problema,
nós temos os recursos. Temos que avançar na participação.
Os incentivo a usar estatísticas para melhorar o trabalho.
-Ricardo Castillo
Supt. A / D Costa Rica

“

-Robert Jeyarej
Supt. Norte da Índia, A / D e Diretor de Missões da Índia

Eu fui muito abençoado ao participar do Congresso, em Cancun. As reuniões foram extremamentes informativas , relevantes, voltadas para o futuro, e desafiadoras , por citar algumas coisas. Na minha volta, eu estou determinado a priorizar,
incentivar os amigos, pastores e congregações para orar, dar, e ir ... Devemos ser os enviadores , que é o nosso mandato.
Acredito firmemente que o Congresso é para todos os líderes que são forçados a seguir em frente.
-Alipate Cakua
Diretor de Missões , Fiji

“

“

Meu nome é William Logan. Sou missionário de Costa Rica servindo em Belize. Eu sou uma das milhares de pessoas que
viajaram para Cancun, no México. Este congresso marcou as missões no nosso país, agora se fala sobre missões em conferências, actividades para jovens, e sobre um grupo de intercessão missionária, é uma loucura , na semana passada tivemos um retiro anual de pastores, e tivemos a oportunidade de falar sobre missões, obteve tanto impacto que queremos ter
uma conferência de missões em Belize. Isso é histórico, oremos por Belize, há muito por fazer aqui.
-William Logan
Missionário para a Costa Rica em Belize

“

Eu estava muito doente na primeira noite que cheguei, eu nunca tinha estado tão doente por mais de 15
anos, mas algo importante aconteceu naquela manhã, quando eu deveria ir para o hospital, eu percebi que
eu não tinha o cartão de seguro, nem dólares suficientes. Mas, em seguida, o Pastor Rimba Hariagus queria ajudar-me a pagar com seu cartão de crédito e seguro, mas depois mudou sua decisão, disse ele, vamos orar primeiro. Assim, ele e minha esposa orarom por mim, e regressei ao hotel e dormi . Deus me curou e não houve necessidade de ir ao hospital. Glória a Deus!
Como eu compartilhei com vocês, sou muito novo para o cargo e função como Diretor de Missões Estrangeiras
AD Indonésia . Meu primeiro sonho é de assistir a realização de uma Conferência Missionária Mundial na Indonésia ou em um dos países asiáticos.
O Congresso Mundial de Missões verdadeiramente me inspirou e o fogo é uma chama dentro de mim para as missões. Deus falou para mim que precisamos enviar mais missionários, temos que acordar o gigante adormecido das
missões das Assembléias de Deus na Indonésia e enviar mais e mais missionários.
Então, Deus abriu uma porta, voltando para minha casa , depois de Cancun fui visitar nossos missionários em
Hong Kong, eu compartilhei a idéia da conferência, são um grande apoio . Nos gostaria ter uma conferência em
Hong Kong no próximo ano, no final de janeiro ou início de fevereiro.

“

Para o Congresso Mundial , em Bangkok, quero trabalhar duro com o maior número de líderes das Assembléias
de Deus na Indonésia e em outras denominações, para que eles possam ver a visão que tem o A / D da Indonésia
para enviar mais missionários ao outro lado do oceano.
-Hendrik Soria
Diretor de Missões na Indonésia

“

Obrigado por receber-nos em Cancun. Agradecemos a Deus por permitir-nos participar do 3
º Congresso Mundial da Fraternidade de Missões
Mundiais das Assembléias de Deus. É muito encorajador
conhecer companheiros que partilham a mesma paixão
por missões mundiais. Foi muito estimulante que pudéssemos voltar com nossas experiências que incentivam a
orar uns pelos outros nas missões. Nós não podemos
fazer nada sozinhos, realmente espero ver o mundo das
missões progressando através da nossa cooperação.
-Yoshihiko Fujimura
Diretor da Divisão de Missões, Japão

“

“

A reunião de Cancún foi uma bênção para mim,
porque vi a muitos missionários ativos. Nessa conferência vi a motivação "afiada " para as missões, e
ouvi depoimentos de verdadeiras obras em diferentes direções. Minhas impressões são positivas, muitas coisas
se abriram para mim. Como o nosso serviço é plantar novas
igrejas e ir para as nações, decidimos preparar energeticamente aos futuros missionários.
Esperamos que no Congresso de Bangkok muitos sejam
chamados , e vejamos sinais e informações para cumprir a
Grande Comissão do nosso Senhor. Com respeito e expectativas.
-Romualdas Dombrauskas
Rússia

“

“

El A conferência foi um relato bem equilibrado da representação da AD em missões mundiais. A escolha
dos temas e palestrantes eram uma clara indicação de que A/D esta causando um impacto, pois são o
numero um em evangelismo. O planejamento, etc. era de padrão mundial, então eu quero parabenizar a
equipe pelo excelente trabalho. Houve também uma convicção bíblica, por uma chamada à acção no continente africano, que é comumente chamado como "o gigante adormecido". A palestra causou uma mudança nas missões, permitindo que os crentes indígenas possam alcançar a outros com uma prioridade estratégica e honra a Deus.
Isso foi muito real nos chamados ao altar. Eu estava muito focado em que fogo do Espírito Santo toque os povos
não alcançados, quantificar e priorizar, para que nossos esforços sejam postos de forma mais eficaz para avançar e
cumprir a Grande Comissão. A plataforma estava pronta para o imperativo de parceria estratégica na evangelização
do mundo dentro da família de A/D. A sessão da revolução digital foi muito informativa . Fiquei impressionado
com o empenho dos nossos irmãos que, abnegadamente, ministran no mundo árabe.

“

Deixei a conferência convencido de que o nosso pensamento local é restringido e insuficiente para esta tarefa mundial . Se a África pudesse adotar uma visão missionária e levar os recursos e experiências dos jogadores globais, teriamos um potencial para um crescimento exponente . Eu também me fui crendo que a África é uma força emergente
nas missões que sera reconhecido no próximo congresso de 2015, em Bangkok. Que Deus abençoe você e sua equipe
pelo esforço inquebrantavel.
-Ralph Paul
África do Sul

"Permanecer em Jesus, ser consumido pela pessoa de Jesus, e ser determinado tanto para viver ou para morrer por Jesus é a base para
fazer missões", foi uma das mensagens que
ouviram-se alto e claro durante a conferência.
O meu voo foi longo e cansativo, porém, valeu
a pena assistir à conferência.

“

Os encorajo a começar a orar e planejar-se para
o próximo Congresso Mundial de
Missões.
-Yonas Arefaine
Supt. de Etiópia

“

Fue Foi um momento de grande encorajamento e
desafio fazer parte da Conferência Missionária
Mundial em Cancun. Ao ouvir os testemunhos
daqueles que ainda estão dispostos a ir " abandonando tudo pelo chamado," me lembra que o desejo de
Deus é usar as pessoas para alcançar aqueles que nunca
ouviram falar Dele .
Uma coisa que me impressionou foi a equipe de "Living
Dead" (Viver Morrendo) , que não só falou sobre o seu
trabalho, mas também mostrou um modelo de equipe multicultural empenhada em alcançar o mundo árabe, mesmo
colocando suas vidas em risco. O desafio não caiu em saco
roto, porque, quando dada a oportunidade, os altares foram
preenchidos com dezenas de pessoas dispostas a entregar
suas vidas e atender ao chamado . Aqueles que responderam sabiam do perigo potencial envolvido, e ainda assim
diziam que sim. Deus continua a chamar e as pessoas continuam respondendo.
Nossa tarefa agora é levar esse mesmo desafio aos nossos
líderes nacionais e do Departamento Nacional de missões não só para lembrar a necessidade do mundo, mas para
renovar seus esforços para construir um caminho para as
pessoas em seus países que têm uma chamado para ir ao
campo – preparando-os . O impacto real do Congresso
começa quando cada participante volta para casa e coloca
em prática o que Deus os falou. Que os resultados surpreenda a cada um de nós!
-Jay Dickerson
Diretor de Área, América Central, AGWM

“

“

Minha experiência durante o Congresso Mundial de Missões foi significativa e útil. Fiquei surprendido
com a forma como as igrejas latinas
estão motivadas e determinadas a fazer missões.
O tempo de oração, adoração, oração no altar, e
as mensagens enviadas por diferentes palestrantes que foram usados pelo Espírito Santo para
trazer refrigério espiritual e um desafio de avançar no cumprimento da grande comissão, apesar de qualquer adversidade que possa vir ao
longo do caminho. As sessões de intercambio
de experiências e oficinas pelas tardes abriram
nossos olhos para fazer missões de diferentes
formas e plataformas para uma abordagem estratégica para as necessidades ao redor do
mundo.

“

A conferência foi um evento histórico em que Deus levou milhares de líderes mundiais de 60 países para
ouvir a voz do Espírito Santo, falando com esta geração de crentes pentecostais acerca de alinhar-se com o
coração do Pai para os povos não alcançados do mundo. Eram testemunhos poderosos especialmente de
pessoas que receberam o chamado e que estão servindo em áreas perigosas somente através da profunda convicção
espiritual que era o tempo de Deus para a obediência total. A polinização cruzada de líderes de missões que ocorreram
tanto nas sessões anteriores como nos dias da Fraternidade também contribuiu poderosamente para as nações participantes que possuem a visão para o evangelismo mundial. Este é um momento de urgência que não deve ser
desperdiçado.
-Dale Coad
Diretor da Área, Caribe, AGWM

“

“

Para Para mim, o Congresso Mundial em Cancun significou muito em vários aspectos:
1. A comunhão com os irmãos de muitas nações; ver Asiáticos, Africanos, latinos, europeus, americanos, todos no mesmo lugar, buscando a face do Senhor, e com um único propósito: que as nações possam conhecer o Salvador.
2. A elite de oradores que Deus nos colocou no pódio, com experiência e humildade para compartilhar a mensagem
que Ele lhes tinha dado. Fomos muito privilegiados por têr-lo conosco.
3 . A variedade de líderes de diferentes países, com os quais nos relacionamos, trocando pontos de vista, as relações
estreitas para melhorar o empreendido,
e desafiar-nos juntos para o que virá no futuro (candidatos a missionários, projetos, etc.). Que Deus abençoe ricamente
a todos os organizadores e que outros horizontes deste planeta possam ter o mesmo privilégio nos próximos anos.
-Tony Pedrozo
Director Regional do Departamento Nacional de Missões Argentina de África e da Ásia

Foi uma experiência gratificante para os
brasileiros que participamos do III Congresso Mundial de Missões das Assembléias de Deus. Podíamos sentir o profundo amor dos
missionários e os delegados que participaram conosco ,
assim como a inspiração dos oradores . Também notei
uma atmosfera excepcional de comunhão entre os congressistas .A SENAMI - Secretaria Nacional de Missões Brasil (CGADB) sentiu a enorme responsabilidade
e urgência da Grande Comissão, certamente, amplia
nossa visão e estamos confiantes de que vamos caminhar juntos e unir forças nesta última hora. Ter os contatos dos presidentes das missões das igrejas na América,
África, Ásia, Europa e Oceania, é muito importante
para nossas atividades no Brasil.
-Anísio Nascimento
Director Diretor de Missões, Brasil

“

“

-David Ellis
Diretor Regional eleito para a América Latina,
AGWM

“

“

“

O Congresso Missionário foi impactante , ja que
fomos capazes de conectar-nos com líderes de todo
o mundo para concentrar-nos na tarefa de alcançar
o resto do mundo para Cristo. Desde a conclusão do
evento, estamos conversando com os líderes sobre as oportunidades para as missões. Também nos conectamos com o
coração de Deus através de testemunhos poderosos, ensinamentos e pregações. Os momentos de oração no altar no
final de cada serviço foram momentos em que nós fomos
envolvidos novamente com a obra inacabada. Como residentes da América Latina, estamos entusiasmados com a oportunidade de conectar-nos com outras pessoas da região através
de uma rede, para orar e ajudar a mobilizar os missionários
latino - americanos para chegar aos não alcançados do mundo.

Calendário de Eventos
Congresso Mundial de Pentecostes
Kuala Lumpur, Malásia
De 27 a 30 de agosto de 2013
Consulta de Missões Europeia Pentecostes
Bucareste, Romênia
De 13 a 16 de novembro de 2013
Consulta de Missões de América Latina N ° 14 (MEC)
Santiago, Chile
De 31 de Março a 04 de abril de 2014
Consulta Missionária na África, WMC
Nairobi, Quénia
De 23 a 24 de abril de 2014
Congresso Mundial das Assembleias de Deus (WAGF)
Springfield, Missouri, EUA
De 7 a 10 de agosto, 2014
Consulta de Missões no Sul da Ásia
Mumbai, Índia
De 6 a 10 de outubro de 2014
Congresso Mundial de Missões WAGF
Bangkok, Tailândia
De 2 a 6 de fevereiro, 2015
São José 2015
Uma consulta sobre a Igreja Nacional e os grupos de povos
não alcançados
São José, Costa Rica
De 13 a 17 de abril, 2015
Cúpula de Líderes de Missões da América Latina
São Jose, Costa Rica
De 20 a 24 de abril de 2015

Podemos entrar nas Missões WAGF e a página de WAGF:
http://worldagfellowship.org/ e http://worldagfellowship.org/missions/

