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 Unidade na Diversidade

 Serviço na Missão de Deus

 Representação e Voz
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 Equipe do Escritório

◦ Wilson: 6h/dia, coordenação, 
administração, representação (viagens).

◦ Flávia: 6h/dia (2 dias home office), 
assistente administrativo.

◦ Patrícia: 10h/semana (50% menos que 
2015), comunicação.

◦ Danilo: 6h/semana webmaster.
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 Assessorias e Coordenações de Núcleos

◦ Advocacy e Igreja & Políticas Públicas: 
voluntários: Welinton e Gustavo; Maurício 
(tempo mais reduzido em 2016).

◦ Oração: Pr. Luiz Nassife (pediu para sair)

◦ Missões Urbanas: Daniel de Almeida Jr. 

◦ Capelanias: restrita às atividades do Rev. 
Aluísio, na ACMEB

◦ Parcerias Estratégicas: AMTB, ABPP, 
ABPFamília
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 Envolvimento da Liderança da Aliança

◦ Reunião Anual do CC em Campinas: fev/16

◦ Reuniões mensais do Conselho Gestor 
(Skype) e reunião especial em 21/09/16 
com membros do CC e Assessores

◦ Não contamos mais com a Equipe 
Executiva, mas o Elias esteve em Campinas 
para várias reuniões com Wilson e staff

◦ Foi um ano de menos retornos sobre os 
projetos propostos
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 Coordenadorias pelo Brasil

◦ Não avançou 

(precisamos de mais filiados em cada lugar)

 Levantamento de Recursos Financeiros

◦ Orçamento proposto: R$ 20 mil/mês

◦ Receita de 2015: R$ 15 mil/mês

◦ Receita de 2016:R$10,6 mil/mês
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 Movimento Financeiro

Meses Entradas Saídas Saldo 
Fundo de Reserva -

CDB

dez/15 11.416,14 41.065,05

Janeiro 7.485,00 -13.414,84 5.486,30

Fevereiro 7.910,00 -16.706,20 -3.309,90

Março 9.092,50 -11.937,40 -6.154,80

Abril 10.544,00 -13.753,24 -9.364,04

Maio 12.959,50 -13.261,09 -9.665,63

Junho 20.248,75 -10.128,76 454,36

Julho 4.604,00 -13.719,60 -8.661,24

Agosto 22.420,50 -12.044,02 1.715,24

Setembro 6.831,00 -12.762,43 -4.216,19

Outubro 5.825,00 -9.869,21 -8.260,40

Novembro 10.467,28 -13.063,21 -10.856,33

Dezembro 9.600,50 -11.785,77 -13.041,60 30.054,34

Soma do ano 127.988,03 -152.445,77 -24.457,74 -11.010,71

Média mensal 10.665,67 -12.703,81 -2.038,14



 Projetos Cooperativos

◦ Dia Nacional de Oração pela Família (29/março)

◦ Mutirão de Oração por Crianças e 
Adolescentes, Rede Mãos Dadas (maio)

◦ Domingo da Igreja Perseguida, movimento 
de oração de Portas Abertas (maio)

◦ Projeto Bola na Rede, RENAS (Olimpíadas)
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 Esforço de Comunicação

◦ Informar o público geral

◦ Avançar com a imagem e a visibilidade

◦ Consolidar a identidade institucional 

◦ Incentivar o envolvimento com a 
organização

◦ Incentivar a afiliação e contribuição 
financeira
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 Esforço de Comunicação

Número de mensagens



 Esforço de Comunicação

14000

183

34600

Fans Posts Alcance máx

de um post

Facebook
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 Esforço de Comunicação

Site
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53

21595

2868

Posts visitas Alcance

máx de um

post



 Esforço de Comunicação
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23
34

110

Vídeos Inscritos Exibições

Youtube



 Desenvolvimento de Conteúdo

◦ Guia de Estudo para a Família

12.726 downloads

◦ Cartilha Missio Dei
Concepção, textos e diagramação (em 
andamento). Apresaremos o produto 
acabado na reunião do Conselho, em 
Fev/17.
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 Disponibilização de Conteúdo de Terceiros

◦ Cartilha Eleições Municipais 2016, do 
Coletivo Ame a Verdade

◦ Campanha Advento e Direitos Humanos, 
da Igreja Metodista do Brasil

◦ Missão Integral, Missão de Deus, da 
Cristianismo Hoje

◦ Cartilha Bola na Rede, contra exploração 
sexual de crianças e adolescentes
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 Campanha de Filiação e Fidelização



 Campanha de Filiação e Fidelização

Total de Filiados 2016: 212
Inadimplentes: 50%
Inadimplentes na liderança: 15

Anos Indiv Igrejas Organiz Novos Saídas Filiados

Até 2011 40 22 39 101 101

Em 2012 12 3 6 21 122

Em 2013 13 10 9 32 154

Em 2014 12 6 9 27 181

Em 2015 22 8 11 41 -14 (até 2015) 208

Em 2016 5 3 1 9 -5 212

TOTAIS 76 36 58 231 -19 212



 Realização de Eventos Próprios



 Realização de Eventos Próprios
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 Realização de Eventos Próprios
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 Realização de Eventos Próprios

Diálogo sobre Unidade cristã face às diversidades 
ideológicas no meio evangélico (São Paulo, 21/set)



 Participação/Apoio a 11 Eventos de Terceiros
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Retiro ME, Silas (fev)



 Participação/Apoio a 11 Eventos de Terceiros
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Vocare 2016, Maringá (abr)



 Participação/Apoio a 11 Eventos de Terceiros

Fundação Grão de 
Mostarda sobre fundos 
para ONGs e Igrejas
São Paulo, Abril



 Participação/Apoio a 11 Eventos de Terceiros



 Participação/Apoio a 11 Eventos de Terceiros

Encontro de fundação da 
REDIL - Rede Evangélica 
de Igrejas e Líderes 
(Rio de Janeiro - nov)



 Divulgação Institucional da Aliança

◦ Todos os eventos próprios e de terceiros 
servem a isso

◦ Atividades do Maurício Cunha, Assessor 
de Igreja & Políticas Públicas, em sua 
atividade intensa pelo Brasil*

◦ Iniciativas relatadas de membros da 
liderança
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 *Maurício Cunha – Igreja & Políticas Públicas

◦ 6.375 pessoas diretamente alcançadas

◦ 9 estados 

Ministrações em Conferências, Escolas 
Missionárias, Igrejas e Congressos, onde foi 
divulgado o trabalho da Aliança Evangélica 
e/ou a temática da importância do 
envolvimento da Igreja na área das políticas 
públicas.
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 Ascultar o Público alvo

◦ Basicamente através de e-mails

◦ Algumas visitas a filiados, interessados, 
parceiros

◦ Pesquisa em parceria com a Sepal: 

“Expectativas e percepção dos filiados e 

apoiadores da Aliança quanto a sua 
atuação”
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 Principais apontamentos da Pesquisa 
“Expectativas e percepção dos filiados e 
apoiadores da Aliança quanto a sua atuação”

 Os que ainda não são 
filiados deram as seguintes 
justificativas:

5%

36%

18%

23%

18%

Agenda não…

Falta de convite

Por…

Falta de motivação

Questões…



 Principais apontamentos da Pesquisa 
“Expectativas e percepção dos filiados e 
apoiadores da Aliança quanto a sua atuação”

 Quantos dos(as) pastores(as) que você conhece fazem 
parte da Aliança?

9%

17%

29%

45%

Nenhum

Não sei

Pouco ( de 1 a 4)

Vários ( mais de 4)



 Principais apontamentos da Pesquisa 
“Expectativas e percepção dos filiados e 
apoiadores da Aliança quanto a sua atuação”

 Você considera que a atuação da Aliança junto a 
pastores(as) e denominações tem sido relevante?

Sim

79%

Não

21%

- Pouco conhecida

- Distante dos filiados

- Pouca distribuição geográfica



 Principais apontamentos da Pesquisa 
“Expectativas e percepção dos filiados e 
apoiadores da Aliança quanto a sua atuação”

 Na sua opinião como a Aliança pode efetivamente servir a 
Igreja Evangélica Brasileira?

- Sendo um fórum de reflexão e debate (28%)

- Sendo inclusiva (denominações) (23%)

- Sendo porta voz dos pastores (20%)

- Gerando conteúdos e conhecimento (13%)

- Tendo representação regionalizada (13%)



 Ampliação do mailing 

◦ Chegamos a 14 mil e-mails, fruto de 
relacionamentos

 Fonte de Consulta Virtual (site/recursos)

◦ Implantação do novo portal 

◦ Artigos sobre unidade (jun, Valdir)

◦ Indicação de Livros, Músicas e Filmes

◦ Parceria com Ultimato para conteúdos
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 Fonte de Consulta Virtual (site/recursos)

◦ Cartilha: Os Evangélicos e a Transformação...
14.754 downloads

◦ Cartilha: Como minha igreja pode influenciar...
7.325 downloads

◦ Guia de Estudos: Deus e a Família
13.520 downloads
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 Relacionamentos Internacionais

◦ Fórum Internacional de Líderes 
da WEA, Coréia, Daniel Jr, fev

◦ Bertil homenageado pelos 
serviços prestados na Comissão 
de Missões da WEA, fev



 Relacionamentos Internacionais

Reuniões da Aliança Evangélica Latina, Airton
◦ Assembleia da AEL, abril -Tegucigalpa, Honduras

Eleição da Junta Diretiva. Airton representa a Aliança Brasileira. 

◦ Reunião da Junta Diretiva, julho - San Pedro Sulla, Honduras 
Forte envolvimento dos evangélicos locais no combate ao alto 
nível de corrupção e violência nesta cidade.

As limitações financeiras restringem a comunhão das demais 
alianças dos países latinos. Somos marcados por uma cultura 
personalista. Na medida em que a retaguarda de Honduras 
diminui, esses fatores nos empurram para uma ação mais humilde 
e realista, mas que não parece retroceder. Dentre outros passos, a 
AEL Jovem está sendo articulada e terá, em março, um encontro 
continental de lideranças, no Paraguai.



 Relacionamentos Internacionais

◦ Alianças de Portugal e Espanha, e da Albânia, 
Silas (jun)



 Relacionamentos Internacionais

◦ Conferência de Dir Humanos da 
ONU, reunião com representante 
da WEA na ONU, Michael 
Mutzner, Genebra, Maurício 
Cunha (mar)

◦ Reunião da Comissão de Missão 
da WEA, Panamá, Valdir, Bertil, 
Cassiano (out)



 Aproximar diferentes segmentos evangélicos

◦ Apoiando e realizando eventos 
interdenominacionais

◦ Estimulando campanhas que trabalham a 
Unidade da Igreja

◦ Divulgando ações que trabalham a unidade 
por meio da Newsletter
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 Incidência Social

◦ Núcleo de Advocacy e Igrejas & Políticas 
Públicas, com Maurício, Welinton e Gustavo

◦ Parceria com a VM no Relatório da ONU 
sobre Direitos Humanos no Brasil, com 
reunião com o Michael Mutzner em 
Genebra.



 Incidência Social

◦ Apoio à coleta de assinaturas e 
entrega das 10 Medidas do MPF

◦ Reconhecimento Público de 
líderes da Aliança por suas 
atuações na sociedade (Juarez, 
Carlos Lopes, Olgalvaro, Carlos 
Queiroz)



 Incidência Social

Assessor de Igreja & Políticas Públicas, 
Maurício Cunha

◦ Eleito conselheiro do CNAS – Conselho 
Nacional de Assistência Social, em maio.
Desde então vem participando nas 
reuniões mensais em Brasília.



 Incidência Social

Assessor de Igreja & Políticas Públicas, 
Maurício Cunha

◦ Reuniões de apoio e consultoria a 
empreendedores sociais, na área de 
incidência política, de Almirante 
Tamandaré (PR), Santa Luzia (MG), 
Porto Velho (RO)  e Porto Amazonas (PR).



 Estimular Unidade e Fortalecimento da Igreja

◦ Apoio a iniciativas como a da ALEF em Natal

◦ Apoio à criação de Miqueias Global no 
Brasil

◦ Presença na primeira reunião da REDIL –
Rede Evangélica de Igrejas e Líderes, no Rio 
de Janeiro



 Representação e Voz – Declarações Públicas
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14

5

Pastorais/Artigos Declarações



 Site
◦ Veja o alcance de todas as mensagens publicadas. 

 Facebook
◦ Veja o números de leitores, curtidas e envolvimentos 

dos posts com mais de 2.000 acessos.
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SITE	  DA	  ALIANÇA	  EVANGÉLICA:	  21.595	  acessos	  de	  jan	  a	  nov/2016

TÍTULO	  DO	  POST	  NO	  SITE DATA ACESSOS

Os	  Evangélicos	  e	  os	  127	  anos	  da	  República	  Brasileira	  
Categoria:	  Notícias

Una	  a	  esquerda	  à	  direita	  e	  Ore	  
Categoria:	  Notícias

Igreja	  Reformada,	  Sempre	  Reformando	  
Categoria:	  Notícias

A	  soteriologia	  dos	  reformadores:	  Sola	  Gratia,	  Solo	  Christus,	  Sola	  Fide	  e	  Sola	  Scriptura	  
Categoria:	  Notícias

Pronunciamento	  do	  Conselho	  Gestor	  da	  Aliança	  
Categoria:	  Notícias	  e	  Declarações

A	  Aliança	  perde	  um	  de	  seus	  fundadores
Categoria:	  Notícias

Vocação	  Cristã	  para	  o	  Voto	  Cidadão	  
Categoria:	  Notícias

Evangelização	  e	  Compaixão	  em	  um	  Mundo	  Indiferente	  
Categoria:	  Notícias

Aliança	  Evangelica	  presente	  no	  CNAS	  
Categoria:	  Notícias

419

07.11.16 122

09.11.16

30.09.16 1273

06.10.16 956

28.10.16 270

18.10.16 690

28.10.16 1588

16.09.16 353

16.09.16 228



Histórias	  que	  Inspiram:	  Di	  Tardinha
Categoria:	  Notícias

Lobby	  do	  Bem	  em	  Curitiba	  
Categoria:	  Notícias

Nordeste	  discute	  Equidade
Categoria:	  Notícias

Congresso	  Mulheres	  em	  Ministério	  
Categoria:	  Notícias

ONU	  convida	  sociedade	  brasileira	  a	  avaliar	  direitos	  humanos	  no	  país	  
Categoria:	  Notícias

Percalços	  para	  Envio	  de	  Missionários	  Brasileiros
Categoria:	  Notícias

Presbiterianos,	  Metodista	  e	  Imprensa	  em	  Aliança	  
Categoria:	  Notícias

Conselho	  Diretivo	  da	  AEL	  define	  Diretrizes	  Estratégicas	  e	  faz	  Declaração	  de	  Apoio	  ao	  seu	  Presidente
Categoria:	  Notícias

Chris	  Wright	  fala	  sobre	  os	  5	  anos	  sem	  John	  Stott	  
Categoria:	  Notícias

Lançamento	  de	  Miqueias	  Global	  no	  Brasil	  cria	  rede	  em	  torno	  da	  integralidade	  da	  missão	  redentora	  de	  Deus	  
Categoria:	  Notícias

16.09.16 75

16.09.16 285

16.09.16 114

08.08.16 67

15.08.16 357

16.08.16 196

16.09.16 134

16.09.16 159

21.07.16 38

30.07.16 86



Corrente	  de	  oração	  em	  favor	  de	  crianças	  e	  adolescentes	  
Categoria:	  Notícias

Por	  uma	  nação	  mais	  justa	  e	  uma	  igreja	  mais	  fiel	  
Categoria:	  Notícias	  e	  Declarações

Uma	  nova	  geração	  de	  empreendedores	  sociais	  cristãos
Categoria:	  Notícias

Sobre	  a	  Integralidade	  da	  Missão	  Redentora	  de	  Deus	  
Categoria:	  Notícias	  e	  Artigos

Identidade,	  Unidade	  e	  Testemunho	  
Categoria:	  Notícias

Aliança	  Brasileira	  celebra	  com	  Albânia	  liberdade	  ao	  Evangelho
Categoria:	  Notícias

O	  menino	  chamado	  Ítalo	  
Categoria:	  Notícias

Visão	  Cristã	  da	  Cultura,	  Arte	  e	  Políticas	  Públicas	  em	  João	  Pessoa
Categoria:	  Notícias

A	  Paixão	  e	  as	  paixões
Categoria:	  Notícias

Uma	  mensagem	  de	  paz	  da	  WEA	  para	  todos	  os	  coreanos
Categoria:	  Notícias

4120.06.16

14205.07.16

15512.07.16

40812.07.16

12215.03.16

13523.03.16

5720.06.16

13920.06.16

12420.06.16

14.07.16 140



Páscoa:	  Revendo	  nossas	  Opções	  à	  Luz	  da	  Cruz	  de	  Cristo!
Categoria:	  Notícias

Informe	  aos	  Filiados,	  Apoiadores	  e	  Interessados:	  2016	  e	  à	  frente
Categoria:	  Notícias

Fórum	  Internacional	  de	  Liderança	  WEA	  na	  Coréia	  do	  Sul	  
Categoria:	  Notícias

A	  serviço	  da	  Unidade,	  Missão	  e	  Testemunho	  Público
Categoria:	  Notícias	  e	  Declarações

Justiça	  e	  Serenidade	  de	  que	  tanto	  precisamos
Categoria:	  Notícias	  e	  Declarações

Cadi	  e	  Junta	  de	  Missões	  Mundiais	  por	  um	  novo	  Haiti	  
Categoria:	  Notícias

29	  de	  março	  -‐	  Dia	  Nacional	  de	  Oração	  pela	  Família	  
Categoria:	  Notícias

Missionário	  Bertil	  Ekström	  recebe	  homenagem	  na	  WEA
Categoria:	  Notícias

Nota	  de	  Luto	  por	  Falecimento	  do	  Pastor	  Sillas	  Vieira	  
Categoria:	  Notícias

Aborto:	  Tema	  de	  Saúde	  Pública	  e	  o	  PNDH-‐3	  
Categoria:	  Notícias

17909.03.16

3115.03.16

2815.03.16

3915.03.16

4121.03.16

9819.02.16

9925.02.16

9704.03.16

2708.03.16

3908.03.16



Desconstruindo	  Mitos	  do	  Abuso	  Sexual	  
Categoria:	  Notícias

Exemplo	  de	  Serviço	  Comunitário	  e	  Inserção	  Política	  
Categoria:	  Notícias

Classificação	  da	  Perseguição	  Religiosa
Categoria:	  Notícias

Mulheres	  e	  crianças	  primeiro
Categoria:	  Notícias

A	  paz	  das	  cidades:	  de	  quem	  é	  a	  responsabilidade?
Categoria:	  Notícias

Vale	  da	  Sombra	  da	  Morte:	  Justiça	  Global	  faz	  Relatório	  sobre	  os	  Prejuízos	  da	  Tragédia	  de	  Mariana	  
Categoria:	  Notícias

Direitos	  Humanos	  profundamente	  enraizados	  no	  DNA	  da	  Fé	  Cristã	  
Categoria:	  Notícias

Aliança	  Evangélica	  Mundial	  faz	  Treinamento	  por	  Liberdade	  Religiosa	  e	  Perseguição	  
Categoria:	  Notícias

Desafio	  de	  Gratidão,	  Esperança	  e	  Convicção	  
Categoria:	  Notícias

A	  Paixão	  e	  as	  paixões	  
Categoria:	  Artigos

7906.01.16

2614.01.16

10014.01.16

5919.01.16

286812.02.16

11913.02.16

11619.02.16

5524.03.16

10519.02.16

10819.02.16



É	  tempo	  de	  Ressurreição	  
Categoria:	  Artigos

Expectativas	  e	  Esperança	  
Categoria:	  Artigos

Família:	  um	  lugar	  para	  a	  formação	  do	  ser!
Categoria:	  Artigos

A	  crise	  continua;	  os	  princípios	  cristãos	  também	  
Categoria:	  Artigos

FACEBOOK	  DA	  ALIANÇA:	  

183	  post	  de	  jan	  a	  nov/2016
Post	  com	  mais	  de	  2.000	  acessos:

20412.06.16

11603.05.16

10531.03.16

4919.04.16
















