I r mãos M enonit as

PROJETOS

UNIDOS PAR TICIPAMOS DA
MISSÃO

QUEM SOMOS?
Somos uma Agência Missionária baseada
nos princípios Anabatistas com objetivo
de mobilizar missões.
ATUAÇÃO
Hoje a AMCOBIM tem frentes de trabalhos
nacionais e internacionais. No âmbito internacional
em Madagascar, Moçambique, Angola, dentre
outros países. Na nossa nação temos mais de quinze
projetos, desde o Sul do país, nas Serras Gaúchas;
Norte do país, na Amazônia; e Nordeste em cidades
como Natal.

ESCOLAS
As Escolas de missões de curto prazo é uma ferramenta poderosa de mobilização e
transformação de jovens e adultos para uma perspectiva mais missional. As escolas
já acontecem á mais de 10 anos em algumas regiões do Brasil, e sempre se utilizam
dos períodos de férias escolares dos jovens para oportunizar a eles, a investirem
seu tempo e recurso em uma experiência inesquecível envolvendo-se com aquilo
que pulsa no coração de Deus...”Missões”

ZOE
ZOE é uma palavra de origem grega. Descrita em

O padrão sugerido é que as escolas de Missões acontecem

João 10:10 diz: “O ladrão vem somente para matar,

sempre nos períodos de férias escolares, podendo ter

roubar e destruir; Eu vim para que tenham VIDA e a

alterações dependendo do calendário proposto pelos

tenham em abundância.” E por isso ultilizamos essa

Estados e municípios. As fichas de inscrições permanecem

palavra para significar nossa missão com a escola

abertas no período de 60 dias entre os meses de setembro

ZOE.
A escola ZOE está indo para sua 5º edição, e nesses

e novembro. A idade mínima é de 14 anos.

últimos anos tem sido instrumento de transformação

O BJE T IV O S

na vida de mais de 400 jovens. A escola proporciona

A escola Zoe, não busca somente um ajuntamento de

aos alunos experiências transformadoras, como auxilío

jovens, mas dar experiências de transformação e gerar uma

a igrejas e a pessoas em lugares remotos dentro de

indentidade missionária em cada um dos participantes da

nosso país. Tivemos a oportunidade de dar suporte em

escola. O ZOE tem se tornado cada vez mais uma

lugares em que havia ocorrido desastres naturais, e ali

ferramenta de conexão da juntude à Missão de Deus.

podemos ajudar os moradores na reconstrução e
pregar a palvra de Deus.

ESCOLAS
A escola de Missões Metanoia, ocorre há 10 anos, sendo que as últimas 5 edições
ocorreram em Aceguá/RS. As inscrições permanecem abertas durante 60 dias,
entre os meses de setembro a novembro. Sendo a ídade mínima de 16 anos.

M E TA NOI A
Essa palavra vem do grego, e significa
MUDANÇA DE MENTE. Como está escrito
em Romanos 12:2 “Não vivam como vivem
as pessoas deste mundo, mas deixem que
Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente”.

R ENO VAÇ ÃO DA M ENT E
A escola Metanoia tem como missão a
mudança de mente, pois cremos na transformação do ser por meio do Espírito Santo,
assim tem sido nas últimas 5 edições.
Jovens de diferentes cidades e países tem sido
transformados por meio desta escola, que tem
levado a experiências dentro e fora do Brasil.
Já são mais de 500 alunos que tivemos a
honra de levar à uma experiência missionária.

DIP
O QUE É?

OBJETIVOS

DIP é uma Escola Missionária, que funciona com treinamento e

Formar o caráter cristão, ajudá-los a

intercâmbio a médio prazo. Neste contexto, os alunos desfrutam

compreenderem a si próprios e a outros,

de experiências ministeriais em outras cidades e países. A escola

desenvolver e aprimorar os dons, viver na

tem forjado em inúmeros jovens uma mente missional, trazendo

prática os ministérios de uma igreja,

a consciência da missão de Deus em todos os ambitos da

proporcionar um envolvimento em várias áreas

sociedade.

do ministério, ampliar os horizontes e pontos de
vista, corrigir esteriótipos e equívocos sobre
outras igrejas e povos, fortalecer os vínculos da

INFORMAÇÕES GERAIS
Jovens cristãos solteiros, maiores de 18 anos com no mínimo um

comunhão cristã, equipar jovens adultos para o
serviço nas suas comunidades de origem.

ano de batismos e fé cristã. Que não tenham pendências com as
Forças Armadas, e estejam totalmente livres e dispostos a mergulhar
em uma experiência missional de relacionamento profundo com
Deus durante um ano de suas vidas. É necessário que tenham o aval
de seus pastores/líderes, que por sua vez, também se
comprometem a sustenta-los em oração e com parte dos custos do
programa.
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Muniz Cardoso
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NOSSA MISSÃO
A AMCOBIM é a plataforma oficial da Comunidade Irmãos Menonitas do Brasil,
utilizada para direcionar, nutrir e mobilizar missões dentro e fora do Brasil.
Como uma plataforma, desejamos apoiar as Igrejas Irmãos Menonitas e as
Regionais da Convenção a se lançarem em Missões. A AMCOBIM também é
uma plataforma criada para ajudar a cada membro de nossas Igrejas e se
moverem rumo ao nosso DNA: Reconciliação e Expansão.
Então convidamos a você, amado irmão e irmã a visitarem nosso site,
conhecerem cada um dos nossos projetos missionários e ser um parceiro de
missões, investindo seu dons e talentos, assim como, seus recursos na obra
missionária de Deus, para que todos conheçam a Jesus.

O que é

a ESLA?

É uma escola que tem como foco o treinamento de pessoas já vocacionadas
ao ministério, e precisam desenvolver suas habilidades pessoais e dons de
modo a alcançar ao máximo o potencial que Deus lhes deu
Nossos alunos, por meio de pessoas já ativas no ministério, são discipulados
a partir de suas características pessoais como dons, vocações e talentos.
Nossa instrução ministerial é baseada sempre na Bíblia.
Prepara específicamente para o chamado do obreiro em treinamento,
tendo como enfoque principal seus traços de personalidades ministeriais,
dons e talentos.
Os discipulados tem como fundamento os atributos de Cristo. Portanto, é
desenvolvido como ponto de apoio na conduta, caráter e inteligência
emocional, cuidando do ser como um todo.

BENEFÍCIOS DA ESLA
PA R A S U A I G R E J A ?
DESENVOLVENDO LÍDERES APOSTÓLICOS

A ESLA é para todo aquele que já está no ministério ou entende
que tem um vocação para trabalhar no âmbito missionário ou
eclesiástico .
A Escola ESLA tem como visão: Desenvolver líderes apostólicos
trabalhando nas três áreas do ministro: Dons, ministério e
personalidade.
E por conta disso a ESLA trás a nossas igrejas um grande benefício,
pois geramos líderes focados nos pilares e princípios anabatistas.
Geramos líderes para nossa convenção, mas que também tem
uma visão de expansão e reconciliação.
Ajudamos também líderes que já estão no ministério a resignificar
sua visão para um novo crescimento.
E em tudo isso desenvolvemos em nossos alunos uma visão de
discipulado baseado no bíblia e no caráter de Cristo.

PA R A M E L H O R AT E N D E R
NOSSAS DEMANDAS CRIAMOS
Modelo Barnabé, no qual o obreiro é enviado e treinado durante
3 meses intensivos para voltar a sua igreja com ferramentas afim
de ajudar o desenvolvimento da igreja local.
Modelo Timóteo, tem duração de 6 meses, e trabalha também as
três áreas do minístro, porém, ao final do primeiro trimestre
enviamos o aluno para um estágio supervisionado e o ajudamos
a criar um novo projeto para sua comunidade de fé.

Usamos como base a experiência de Paulo e Barnabé, quando Deus
entrega Paulo nas mãos de seu tutor a fim de prepará-lo ao
ministério, que tinha sido vocacionado, além de, introduzir Paulo no
seio da Igreja Primitiva. Neste programa de três meses objetivamos:
1° mês – Levar o aluno a aprender sobre si mesmo. Perfil de
personalidade, dons manifestos e latentes, além da área do
ministério que foi chamado.
2° mês – O aluno receberá ferramentas de aprendizado teóricos e
será acompanhado em um coaching pessoal e ministerial.
3° mês- O aluno será levado a interpretar suas experiências de
imersão com a equipe multidisciplinar, e escreverá um projeto
ministerial a fim de servir como referência para igreja pela qual foi
enviado, ou igreja e ministério que irá servir.

Programa Timóteo – Este programa tem duração de seis meses, onde se
trabalha as áreas ministeriais. Porém, ao final do primeiro trimestre
enviamos o aluno para um estágio supervisionado, e ajudamos ele a criar
um projeto ministerial para servir em sua comunidade de fé e ou outro
campo ministerial.
Nesse programa, queremos seguir o exemplo de Paulo, como mentor e
pastor de seu discípulo Timóteo. Neste programa de seis meses
objetivamos:
1° mês – Levar o aluno a aprender sobre si mesmo. Perfil de
personalidade, dons manifestos e latentes e a área de ministério que foi
chamado. Teste de perfil ministerial dinâmico entre outras ferramentas
estarão disponíveis ao aluno dependendo de sua necessidade.
2° e 3° mês – O aluno receberá ferramentas de aprendizado teóricos e será
acompanhado em um coaching pessoal e ministerial durante todo o
programa.
4° e 5° mês- O aluno será levado a um estágio prático em uma igreja local,
atuando de acordo com sua área de dons e ministério, e será
supervisionado pelo pastor local e por seu coordenador de curso.
5° mês- O aluno começa a escrever um projeto junto com a equipe
multidisciplinar, com intuito de atuar em sua igreja ou ministério de
destino dentro da área de dons e chamado.
6° mês – O aluno irá desenvolver um projeto juntamente com uma
equipe multidisciplinar, alinhado a regional e pastor ou líder que sejam
responsáveis pelo local. Este projeto será desenvolvido em prol da
comunidade e da igreja, caso seja necessário, poderá ser feito o
licenciamento ou ordenação do aluno, para que o aluno possa
desenvolver melhor o projeto.

Como apoiar?

ORANDO POR NOSSOS PROJETOS E
MISSÍONARIOS.

A P O I A N D O : S E N D O U M PA R C E I R O D E
MISSIÕES.

PA R T I C I PA N D O : I N D O C O N O S C O E M
ALGUM DESSES PROJETOS.

C O N H E Ç A TA M B É M :
AMCOBIM
@AMCOBIM

W W W.AMCOBIM.COM

