RELATÓRIO
ICOMB
2020

EM SEU CORAÇÃO O HOMEM PLANEJA O SEU
CAMINHO, MAS O SENHOR DETERMINA OS SEUS
PASSOS. (PROVÉRBIOS 16:9)
Caro membro da família global e amigo do ICOMB,
Convido você a se juntar a nós, olhando para trás e dando passos para frente, em
nossa chamada para ser a igreja de Jesus Cristo no tempo em que Deus nos
colocou.
Neste relatório, compartilharemos nossas experiências ao longo do ano passado e
apresentaremos o Executivo do ICOMB e os delegados do ICOMB.
Compartilharemos sobre as relações entre a comunidade global e os membros das
convenções e sobre as convenções emergentes em todo o mundo. Você vai ler
sobre o Fundo Global de Bolsas de Estudo (GSF) e a situação financeira do ICOMB.
Você irá ler sobre como o ICOMB está sendo moldado como uma organização
global e sobre os passos que iremos tomar no futuro.
Unidos,
Rudi Plett, Diretor do ICOMB
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OLHANDO PELO
RETROVISOR
Em um carro, existem 3 espelhos retrovisores, mas eles
são muito menores que o para-brisa da frente. A vista
principal é para a frente e não para trás, porém nós
precisamos dos espelhos retrovisores com as 3
diferentes perspectivas. Se não usarmos nossos
espelhos e olharmos somente para na parte traseira,
corremos o risco de acidentes graves.
No ICOMB, precisamos de um para-brisa bem aberto
na frente para ter a visão mais ampla possível, mas
também precisamos ver onde pousamos em 2020 a
fim de decidir para onde daremos o passo à frente.
Olhando para trás em 2020, acho que todos nós
entendemos melhor este provérbio conhecido: “Em seu
coração o homem planeja o seu caminho, mas o
Senhor determina os seus passos.” (Pv 16: 9). Fizemos
muitos planos, mas, em questão de semanas, tudo
mudou. Nós tivemos de ser lembrados de que Deus
precisava estabelecer nossos passos. Nosso Deus, que
criou o céu e a terra do nada, pode estabelecer nossos
passos como ninguém. Espero que todos nós
aprendamos a depender mais de Deus, olhando para
trás e para frente.
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COMITÊ
EXECUTIVO E
COLABORADORES
DO ICOMB

Presidente do ICOMB
Emerson Cardoso
Emerson é representante da
Convenção brasileira:
Convenção Brasileira das
Igrejas Evangélicas Irmãos
Menonitas (COBIM).

Diretor Executivo
Rudi Plett

Vice-Presidente
Darío Ramírez

Rudi é de Assunção,
Paraguai e foi nomeado
como Diretor Executivo em
2018. Anteriormente, Rudi
atuou com um diretor
associado do ICOMB e
presidente do Comitê
Executivo do ICOMB.

Darío é presidente da
Convenção paraguaia:
Convención Evangélica de
Iglesias Paraguayas
Hermanos Menonitas
(CEIPHM).

Tesoureiro
Ed Boschman

Secretário
Andreas Isaak

Ed é representante da
Convenção para os U.S.
Conference of Mennonite
Brethren Churches (USMB) e
representante do ICOMB na
Multiply. Ele é um choach na
USMB.

Andreas é o representante
da Convenção alemã em
Bavária: Verband
Mennonitischer
Brüdergemeinden no Bayern
(VMBB).

Coordenador de Equipe
Victor Wiens

Assistente Executiva
Rebekah Doerksen

Victor é do Canadá e é um
membro da equipe do
ICOMB e dedica metade do
tempo à Multiply para
treinar convenções
emergentes, apoiando-as no
caminho para associação no
ICOMB, e para ajudar a
construir uma grade de
educação/treinamento a
todos os membros.

Rebekah é do Canadá e
fornece apoio administrativo
ao Rudi e ao Comitê
Executivo. O papel de
Rebekah inclui
comunicações e
planejamento da Cúpula.
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FACES DO ICOMB
ÁFRICA

ANGOLA

RD CONGO

MALAWI

Jean-Claude Ambeke

Antoine Kimbila

Safari Bahati Mutabesha

Igreja Evangélica dos Irmãos
Menonitas en Angola

Communauté des Églises des
Frères Mennonites au Congo

Mennonite Brethren Church
of Malawi
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FACES DO ICOMB
ÁSIA

ÍNDIA
Conference of the
Mennonite Brethren Church
in India

JAPÃO
Takao Sugi

SUDESTE DA ÁSIA
Phonekeo

Nihon Menonaito Burezaren
Kyodan

Khmu Mission
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FACES DO ICOMB
EUROPA

ÁUSTRIA
Reinhard Kummer
Mennonitische Freikirche
Oesterreich

ALEMANHA
Walter Jakobeit

Heinrich Klassen

Arbeitsgemeinschaft
Mennonitischer Brudergemeinden
in Deutschland

Bund evangelischer
Freikirchen (Taufgesinnte
Gemeinden)

ALEMANHA
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FACES DO ICOMB
EUROPA

ALEMANHA
Andreas Isaak
Vereinigung der Menoniten
Brudergemein von Bavaria

LITUÂNIA
Artūras Rulinskas
Laisvųjų Krikščionių Bažnyčia

PORTUGAL
Marques Mente
Igreja dos Irmãos
Menonitas de Portugal
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FACES DO ICOMB
AMÉRICA LATINA

Emerson Cardoso

COLÔMBIA
Jorge Morales

MÉXICO
Carlos Ortega

Convenção Brasileira das
Igrejas Evangélicas Irmãos
Menonitas

Asociación de Iglesias
Hermanos Menonitas de
Colombia

Iglesia Cristiana de Paz en
México

BRASIL
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FACES DO ICOMB
AMÉRICA LATINA

Jacobo Piraza

PARAGUAI
Darío Ramírez

PARAGUAI
Eldon August

Iglesia Evangélica Unida –
Hermanos Menonitas

Convención Evangélica de Iglesias
Paraguayas Hermanos Menonitas

Asociación Hermanos
Menonitas

PANAMÁ

PERU
Mario Atarama
Conferencia Peruana
Hermanos Menonitas

URUGUAI
Álvaro Nalerio
Consejo de las Congregaciones
de los Hermanos
Menonitas en Uruguay

PÁGINA 11

FACES DO ICOMB
AMÉRICA DO
NORTE

CANADÁ
Elton Da Silva

ESTADOS UNIDOS
Ed Boschman

Canadian Conference of
Mennonite Brethren
Churches

U.S. Conference of
Mennonite Brethren
Churches
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CONECTANDO A
FAMÍLIA GLOBAL
ICOMB existe para conectar, fortalecer e expandir convenções para a missão centrada em Cristo.
Conectar-se é uma prioridade se quisermos nos tornar uma Família Global que compartilha uma
identidade e se preocupa com cada um. É assim que o ICOMB se conecta.
O ICOMB conecta-se mensalmente via e-mail com o Boletim de Atualização: devocional, histórias
da Família Global, pedidos de oração e recurso Equipar com base no currículo do Treinamento de
Liderança Missional. A atualização é enviada em 4 idiomas: inglês, espanhol, francês e português.
O ICOMB conecta-se anualmente em nossas reuniões de cúpula. Aprofundamos nossas conexões
familiares quando reservamos um tempo para tomar decisões juntos e nos encontrarmos
pessoalmente. Na Cúpula, oramos por cada um, abençoamos uns aos outros, aprendemos juntos
e buscamos entendimento para saber como Deus está guiando a Família global. Em 2020,
estávamos limitados a reuniões online. Ficamos gratos por sermos capazes de compartilhe, orar e
conversar, mesmo com essa capacidade mais limitada. Encontramo-nos primeiro com os
delegados e, em seguida, com convidados e líderes de grupos de convenções emergentes.
Também reservamos um tempo para nos encontrar regionalmente em grupos menores. Porque
não poderíamos ter pessoalmente um tempo intensivo juntos, encontramo-nos mais algumas
vezes durante o ano para nos conectar e ajudar a direcionar o caminho do ICOMB para o futuro.
Além da Cúpula e das reuniões regionais, os líderes do ICOMB reuniram-se mais frequentemente
durante a pandemia – em pequenos grupos e individualmente. Nós valorizamos cada um desses
pontos de conexão.
O ICOMB conecta-se online via Facebook e por meio dos vídeos devocionais do Rudi. Conectamonos para adorar a Deus juntos por meio de um culto online chamado Domingo da Família Global
em Pentecostes, 31 de maio.
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UM MEMBRO
EM CRISE: ÍNDIA
A Igreja dos Irmãos Menonitas na Índia
(MBCI) é uma das convenções MB mais
antigas, com mais de 100 anos de história.
Também é uma das maiores convenções
com mais de 230.000 membros em
aproximadamente 1.000 igrejas. É um grupo
de igrejas com foco na missão. Igrejas
patrocinam evangelismo missionário,
esforçam-se no plantio de igrejas e estão
preocupadas em alcançar aldeias vizinhas e
até mesmo pessoas em outras áreas e grupos
de outro idioma.
No entanto, conflitos e desafios significativos afetaram o potencial da convenção
durante vários anos. Alguns líderes não têm sido bons pastores de rebanho na Índia.
Quando Rudi e Emerson Cardoso (Presidente do ICOMB) estiveram lá em visita em
fevereiro de2020, as igrejas imploraram à liderança do ICOMB para ajudá-las a resolver
conflitos com líderes e a encontrar uma maneira de reconstruir a confiança e a boa
administração da conferência. As questões são complexas, as feridas são profundas e a
liderança do ICOMB tem discernido a melhor forma de apoiar a MBCI durante esses
tempos críticos.
Em agosto de 2020, o Executivo do ICOMB, com total apoio dos delegados do ICOMB,
enviou uma carta ao conselho governante e ao presidente do MBCI, exortando-os a
afastarem-se da liderança, afim de permitir que uma nova seleção de liderança ocorra
de acordo com o estatuto da MBCI. Depois de dar tempo para uma resposta, o ICOMB
divulgou a carta a todos as igrejas e líderes da MBCI. O ICOMB, então, convocou 15 dias
de oração pela Índia, concluindo com um culto de oração global em 2 de outubro de
2020 via Zoom.
Desde então, os líderes do ICOMB, com a ajuda de um Comitê Consultivo, estiveram
próximos, em contato com líderes na Índia. De uma perspectiva global da igreja,
estamos procurando maneiras de apoiar o desenvolvimento que aponta para uma
liderança renovada e uma nova unidade na convenção. Oramos para que Deus fale no
coração dos líderes, pastores e membros. “...a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais
afiada que qualquer espada de dois gumes; ela penetra ao ponto de dividir alma e
espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração." (Hebreus
4:12)
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EXPANSÃO DO ICOMB:
BEM-VINDA MALAWI
Um dos destaques de 2020 foi a recepção de uma nova convenção de membros plenos: Igreja
dos Irmãos Menonitas em Malawi (MBCM). MBCM foi admitida como membro na Cúpula
online global do ICOMB (12 a 15 de maio). De Malawi, estava o Pastor Líder Safari junto com a
equipe MBCM. Os delegados do ICOMB aprovaram a aceitação dele em 12 de maio e, no dia
seguinte, dezenas de líderes MB de todo o mundo ofereceram palavras de boas-vindas,
orações e bênçãos. Foi um momento alegre de celebração, completado com um Certificado
de Filiação. Estamos ansiosos para a data em que possamos comemorar pessoalmente em
Malawi.

A história da MBCM é um testemunho da incrível graça de Deus. Começa com um jovem,
Bahati (Safari) Mutabesha, fugindo para salvar a própria vida depois de ver a família ser
morta no leste da República Democrática do Congo devido ao conflito étnico. Ele acabou
no Campo de Refugiados de Dzaleka, perto de Dowa, Malawi. No entanto, lá ele também
encontrou conflito étnico e uma situação quase desesperadora. Ele se lembrou do
discipulado em uma igreja MB e do dom para ser um evangelista. Então, ele começou a
compartilhar o Evangelho da Paz e a apresentar aos refugiados em conflito o Príncipe da
Paz. Uma igreja foi plantada no campo de refugiados em 2009.
Com a bênção de Deus sobre eles, o Pastor Safari e os colegas de trabalho começaram a
plantar igrejas fora do campo de refugiados entre as cidades e aldeias vizinhas do Malawi.
Em 2015, em busca de parcerias para o movimento crescente, a MBCM contatou a Missão
MB (agora Multiply) por meio do site. Esta parceria cresceu rapidamente e resultou um
maior crescimento em treinamento, desenvolvimento comunitário e implantação de
igrejas. Hoje, a MBCM conta com 37 igrejas e 14.000 membros. Com o endosso total da
Multiply e da comunidade global MB, o ICOMB dá as boas-vindas à Igreja MB em Malawi
como uma parceira no Evangelho.
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EXPANSÃO DO ICOMB:
GRUPOS EMERGENTES
Um destaque do ano foi receber a Igreja MB em Malawi em plena adesão ao ICOMB. Ao
mesmo tempo, o treinamento intencional está em andamento, junto com os
trabalhadores da Multiply, para ajudar outras convenções emergentes a desenvolver
maturidade em própria identidade, vida comunitária e missão.
Algumas conferências solicitaram adesão e estão nos estágios finais ao longo do
caminho para a adesão plena. Entre eles estão Filipinas, Ucrânia, Tailândia, Uganda e
Turquia. Outros, como Mianmar, Quirguistão e Bolívia, também expressaram a intenção
de se juntar à família ICOMB. Então, há pelo menos umas dezenas que são redes de
igrejas, mas ansiosas por pertencer e interessadas nesta família global de Irmãos
Menonitas chamada ICOMB.

UGANDA

TAILÂNDIA

UCRÂNIA

FILIPINAS

Robert & Esther
Mponye

Pastor Naat

Roman Rakhuba

Sam Arcano

Thailand MB Conference

Association of Mennonite
Brethren Churches in Ukraine

Kapatirang
Menonita ng Pilipinas

Lifehouse Community
Church
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EDUCAÇÃO E
TREINAMENTO
TREINAMENTO DE LÍDER DE
MISSÃO
Desenvolvimiento:
A Equipe de Design da MLT (Doug Heidebrecht, Vic Wiens e Doug Berg) continuou a
reunir-se regularmente durante o ano passado, revisando os módulos iniciais,
completando o Módulo 4 e criando um novo logotipo MLT, que reflete uma conexão clara
com o ICOMB. Eles estão atualmente dividindo o treinamento em três Certificados (seis
módulos cada) – Fundamentos de Discipulado, Desenvolvimento de Capacitação e
Liderança do Ministério. Isso fornecerá diferentes pontos de conclusão. Os últimos seis
módulos estão sendo completamente reformulados para se concentrar no treinamento
líderes.

Treinamento:
Durante esta tempo de COVID, a abordagem de entrega MLT deixou de enviar instrutores
para fornecer treinamento online para instrutores locais que, então, treinarão os líderes
em na próprias áreas. O treinamento para o Módulo 1 foi fornecido para treinadores no
México, Mianmar e Tailândia. Dentro de Malawi (foto abaixo), sete líderes locais foram
treinados no Módulo 4, os quais, então, treinaram mais de 100 líderes em sete locais.
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EDUCAÇÃO E
TREINAMENTO
FUNDO GLOBAL DE BOLSAS
DE ESTUDO (GSF)
O programa Global Scholarship Fund (GSF), nos últimos 10 anos, ajudou 48
indivíduos a concluir graus avançados (Bacharelado, Mestrado, Doutorado). Este
Fundo também forneceu bolsas coletivas para escolas MB (Institutos Bíblicos e
Faculdades Bíblicas) e para grupos de estudantes de medicina MB na República
Democrática do Congo. Estas bolsas coletivas atenderam cerca de 130 alunos por
ano. Ao todo, alunos em 13 convenções ICOMB têm recebido bolsas de estudo.
Os desembolsos médios por ano giram em torno de US $ 30.000. Quase todos os
anos devemos reduzir os valores pretendidos devido à falta de fundos e, em alguns
anos, tivemos de negar candidatos dignos. Nossa meta é aumentar o financiamento
anual para $ 50.000 em três anos, e para $ 100.000 por ano em dez anos.
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EDUCAÇÃO E
TREINAMENTO
FUNDO GLOBAL DE BOLSAS DE
ESTUDO: DESTAQUE ESTUDANTIL
Eleazar + ICOMB
Durante a vida, Eleazar lutou para superar muitas dificuldades, sofreu grande tristeza e
depressão por ver o pastor e mentor dele cair em pecado, a igreja local dividida,
quebrantamento na família e entes queridos, e então a queda total da igreja dele no México.
Junto com esses golpes, vieram muitas lutas emocionais e problemas de saúde.
Eleazar sabia que Deus o havia chamado para o ministério, mas não era financeiramente
possível ele frequentar o seminário. Foi uma bolsa do ICOMB que possibilitou a realização do
sonho dele de ser equipado para o ministério. Embora ele tenha passado por muitas
dificuldades enquanto estava no Paraguai, isso trouxe mudança significativa na vida dele.
“Quando me disseram que estava sendo oferecida uma bolsa de estudos do ICOMB, não tinha
ideia de quanto benefício isso traria a minha vida”, disse Eleazar. “Com meus estudos no
Paraguai, aprendi muito. Foi uma experiência de crescimento: crescer em minha fé, em meu
senso de ser parte da família de Deus, em minha confiança e conhecimento de Deus, e em ver
como Ele cuidou de mim e supriu todas as minhas necessidades. Isso incluiu me dar amizades
profundas e até uma esposa! Foi no seminário que conheci Shaila, uma parceira maravilhosa
que compartilhou minha visão de voltar ao ministério no México.”
“Shaila e eu estamos agora no México servindo no Centro de Treinamento Matthew e nas
igrejas locais, feliz por ministrar em meu país, sabendo que fazemos parte de uma comunidade
internacional apoiadora.”
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MOLDANDO O ICOMB
PARA O FUTURO
ICOMB começou como uma forma de construir relacionamentos entre as convenções
nacionais da MB de forma global. Como o nome expressa, é uma comunidade. Nosso
crescimento sobre a compreensão do que significa a comunidade incentivou-nos a
tomar medidas no sentido de mais responsabilidade um com o outro. Consideramos o
ICOMB uma igreja global e, como tal, somos um corpo com muitos membros, unidos
em propósito e cuidado uns aos outros, para que todos cresçam com saúde.
Começamos uma abordagem regional que promete melhorar o serviço a todas as
convenções.
Na comunidade global, a iniciativa de solicitar ou oferecer ajuda pode vir de uma
congregação, da regional ou global. Identificamos 4 áreas de concentração:
Saúde organizacional;
Saúde espiritual e teologia;
Desenvolvimento de liderança e cuidado com os líderes;
Missão (crescimento de igrejas, plantação de igrejas, missão transcultural).
Planejamos nos envolver em relacionamentos mais significativos, criar mais
oportunidades e criar mais ferramentas para servir uns aos outros em todas essas
áreas. Nosso objetivo é construir sobre o que está presente e adicionar novos
caminhos de serviço e comunhão. Para fazer isso, precisaremos expandir nossos
recursos humanos e financeiros atuais e construir estruturas eficientes.
Também queremos caminhar ao lado de grupos emergentes, ajudando-os a crescer
nas relações com a família global. Precisamos nos mobilizar estrategicamente com
foco nessas áreas e nos grupos emergentes.
ICOMB – Canadá
Na primavera de 2019, o ICOMB deu os primeiros passos para criar uma sociedade
legal no Canadá e, possivelmente, receber o status de caridade com a Agência de
Receitas do Canadá. Isso seria para criar uma identidade legal e financeira distinta da
Convenção MB do Canadá e do Multiply. Ter o status de caridade facilitará
oportunidades para um número crescente de doadores individuais e de igrejas. Para
ajudar com taxas legais neste processo, o ICOMB recebeu uma generosa doação de
Igreja Willingdon em Burnaby, BC. Depois de uma longa jornada, a Sociedade ICOMB
do Canadá recebeu o status de instituição de caridade registrada com isenção de
impostos em 13 de novembro de 2020.
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RELATÓRIO
FINANCEIRO
Nossos objetivos de ministério são servir as convenções de nossos países membros,
ajudando-as a se conectar em relacionamentos significativos com a família global,
para fornecer oportunidades, para fortalecer uns aos outros por meio de recursos
mútuos e para encorajar as convenções a se expandirem em resposta fiel à atribuição
da missão dado a nós por Jesus, fazendo discípulos reprodutores.
A fim de ter os fundos necessários para ser fieis a esses objetivos, pedimos aos
membros das nossas Convenções que contribuam com 2% do orçamento anual deles.
Alguns foram fieis e ainda mais generosos para atender ao pedido. Outros fizeram o
que eles eram capazes, mas outros ainda não contribuíram de forma alguma.
Enquanto somos gratos por cada presente financeiro que recebemos, esta realidade
necessita de um levantamento de fundo adicional, que foi liderado pelo Diretor
Executivo e pela Equipe Executiva. Igrejas e indivíduos, principalmente da América do
Norte, fizeram contribuições generosas, e somos gratos por esses presentes.
Por causa dos custos de viagem reduzidos devido à Covid-19 e ao cancelamento de
duas Cúpulas anuais (substituídas por Encontros Virtuais), nossas despesas anuais têm
sido significativamente reduzidas e temos sido capazes de atender às nossas despesas
com a utilização mínima de nossas escassas reservas nos últimos dois anos.
Ainda assim, temos necessidades significativas, pois antecipamos algumas novas
iniciativas para fortalecer o impacto do nosso ministério global. Identificamos vários
projetos prioritários para este ano:
Construir uma base online para comunicação e trabalho estratégico;
Ajudar as convenções a criar um programa para cuidar dos líderes;
Expandir as oportunidades de bolsas de estudo para líderes futuros e atuais;
Explorar e construir caminhos para melhorar as relações regionais e ajudas
estratégicas.
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ESTRADA EM FRENTE:
VISTA PELO PARA-BRISA
Não sabemos os impactos futuros da pandemia. Mas o que sabemos é que o poder, a
fidelidade, o amor e o chamado de Deus para ser testemunha neste mundo
permanecerão os mesmos. Precisamos encorajar uns aos outros para responder ao
chamado de Deus. Nós precisaremos estar dispostos à adaptação.
O foco do ICOMB será tornar-se mais presente nas convenções, apesar das restrições
de distância e acesso. Teremos de fazer maior uso das oportunidades que as
comunicações online oferecem. Se regulamentos internacionais e recursos financeiros
permitirem, priorizaremos visitas e encontros presenciais.
Estamos confiantes de que Deus nos guiará e nos dará o que precisamos para crescer
como igreja global, testemunhando e honrando Jesus, nosso Senhor.
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