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MENSAGEM DO CONSELHO GESTOR 

"Até aqui nos trouxe Deus." 

Fazem quatro anos que evoquei esta palavra testemunhal extraída de 

um antigo hino. Fiz isto por ocasião do lançamento público da Aliança e 

que aconteceu em novembro de 2010. Quatro anos depois, convido a 

toda família da Aliança a evocarmos a estas mesmas palavras em sinal 

de gratidão a Deus e em reconhecimento a sua fidelidade para conosco. 

Ao realizarmos neste 21 de novembro de 2014 a primeira Assembleia 

após a de fundação, na qual reafirmamos a nossa vocação, realinhamos 

a nossa visão, prestamos contas das nossas decisões e ações e 

renovamos a nossa liderança, o fazemos com um sentido de gratidão. 

Gratidão a Deus e a cada uma das denominações, organizações e líderes 

que se dispuseram a participar desta caminhada. 

A Aliança continua a ser a mesma desde o seu início, pois desde este 

início estamos procurando ouvir e obedecer à Palavra de Jesus na qual 

Ele nos convida e desafia a viver em unidade. A essa Palavra nos 

confiamos e a ela queremos obedecer. Assim, nesta ocasião, repetimos 

o versículo de João 17 que tem nos inspirado: 

Minha oração não é apenas  por eles. 
Rogo também por aqueles  que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que 
todos sejam um; Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em 
nós,  para que o mundo creia que tu me enviaste. João 17.21, 22 

Ao resumirmos estes quatro anos, podemos dizer que celebramos o 

toque de Deus que nos despertou para a construção desta Aliança, 

estabelecemos uma rede de relacionamentos que enriquecem a nossa 

vida e nos dão densidade. Procuramos ser fiéis aos nossos próprios 

princípios e valores na gestação da nossa identidade, ainda que 

caminhemos mais lentamente do que imaginávamos. 

Ao olharmos para o futuro, queremos um pouco mais do mesmo, tanto 

na dependência de Deus, na construção da nossa identidade e no 

estabelecimento de uma crescente rede de irmãs e irmãos pactuados a 

andar na direção do serviço e fidelidade a Deus. Mas também 

esperamos ser mais rápidos na captação de filiados, estabelecimento de 

nossa base financeira e na multiplicação de nossos eventos em 
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diferentes recantos do Brasil, no objetivo de servirmos a igreja brasileira 

e ser por ela conhecida.  

Também oramos e nos dispomos a trabalhar para crescer na formulação 

de uma presença e palavra de serviço a Deus, a justiça com verdade e ao 

outro, especialmente ao vulnerável, junto a diferentes segmentos em 

nossa sociedade brasileira. Neste sentido estamos comprometidos com 

a construção de uma posição quanto à incidência em políticas públicas 

que venham servir a nossa própria sociedade e nação. Na consciência de 

que este não é um caminho solitário, nos propomos a buscar parcerias 

que solidifiquem o exercício da nossa vocação e cumprimento dos 

nossos objetivos. 

Estamos convencidos, mais do que nunca, de que Deus nos chama a ser 

uma Aliança que busca e vive a unidade, a missão e o serviço no Brasil 

de hoje e no contexto da igreja brasileira.  

Temos consciência de que vivemos dias tensos no Brasil. Acabamos de 

sair de uma campanha eleitoral que mais nos desuniu do que uniu e que 

modelou para o país um quadro de mentiras, engano e desconstrução 

que nos envergonha e entristece. Não é assim que vamos construir um 

país mais justo, pacífico e verdadeiro, e não é assim que vamos 

transmitir a semente de esperança para os nossos jovens.  

Reconhecemos que vamos enfrentar um 2015 difícil diante do nosso 

presente quadro político e econômico e por tudo isso precisamos de 

uma igreja que não seja um pouco mais do mesmo e se movimentando 

no mesmo caldo cultural no qual nos encontramos. Pelo contrário, 

precisamos e oramos por uma igreja que seja banhada pelo Evangelho, 

se converta a ele, viva dele e por ele e assim construa uma cultura de 

justiça, reconciliação e paz da qual vamos necessitar tanto para nós 

como para os nossos filhos. 

Que o Senhor nos ajude a ser, como Aliança, seus instrumentos na 

construção de uma nação de homens e mulheres que queiram honrar a 

Deus, viver uma comunidade e servir uns aos outros. 

Caminhando na graça do Senhor. 

Valdir Steuernagel – presidente do Conselho Gestor 2012-14 
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O Planejamento das Ações é a Base para a Prestação do Relatório 

Quando chegamos à Assembleia de novembro de 2011 contávamos com um Planejamento 

trienal para a Aliança que, revisado no fim de 2012, fez surgir o Mapa Estratégico para o triênio 

2013 a 2015. Ele aparece representado na figura abaixo (e depois esquematicamente, através 

de uma seta, como a que aparece na página seguinte). Todas as atividades desenvolvidas 

durante esse triênio que se passou procuraram cumprir os objetivos estratégicos da Aliança. 

 

 

Ele está constituído de quatro níveis, caminhando da base ao topo, com este fluxo: 

 Atingir o cumprimento da Missão e Visão da Aliança – 6 objetivos estatutários 

resumidos a 4; 

 A Aliança tem em vista um público-alvo e a Sociedade de um modo geral; 

 A Aliança se dirige a este público-alvo e se relaciona com ele mediante alguns 

processos internos que são chaves; 

 Para a realização desses processos a Aliança necessita de Pessoas e de Infraestrutura. 

O Acompanhamento da implantação do Planejamento Estratégico é feito pelo Conselho Gestor 

da Aliança, grupo executivo do Conselho Coordenador, e implementado pelo Diretor Executivo 

com a Equipe Executiva e o staff de apoio.  
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1. Pessoas e Infraestrutura 

1.1. Criar um staff competente e direcionado às necessidades da Aliança 

a) Um Diretor Executivo dedicando 30 horas semanais. Iniciou com 10 horas semanais. 

b) Um escritório na cidade de Campinas, SP, em sala cedida, a partir de agosto de 2012. 

c) Contratação de uma assistente administrativa, atualmente com 6 horas diárias. 

d) Contratação dos serviços profissionais de webmaster para manutenção técnica do site da 

Aliança na Internet e remessa das comunicações eletrônicas massivas.  

e) Contratação do serviço da Empresa Job – Marketing e Comunicação, para elaboração do 

plano de Marketing e Comunicação, do segundo semestre de 2013 até o fim de 2014, com 

apoio da organização Tearfund Brasil e Igreja Metodista do Brasil. 

1.2. Qualificação da Liderança da Aliança 

a) O Conselho Gestor da Aliança realizou reuniões presenciais semestrais, além de reunir-se 

em teleconferência sempre que havia necessidade. Membros: Valdir Steuernagel, José Carlos 

da Silva, Christian Gillis, Silas Tostes e Airton Härter Palm. 

b) Desde o início de 2012 o Conselho Gestor instituiu uma Equipe Executiva para dar suporte 

ao serviço do Diretor Executivo, assim constituída: Elias Fahur, Daniel Almeida Jr., Gerhard 

Fuchs, Cícero Bezerra e Roberto Costa. 

c) O Conselho Coordenador da Aliança se reuniu anualmente, conforme estabelece o Estatuto, 

em reuniões que ocorreram em Campinas (duas vezes) e em Brasília (fev/2013). Para estas 

reuniões eram convidados todos os conselheiros, assessores, embaixadores, membros do 

Conselho Fiscal, da Equipe Executiva e do Conselho de Referência. 

d) O Conselho Fiscal da Aliança também vem desenvolvendo a sua atribuição estatutária. E 

contamos com os serviços de consultoria jurídica voluntária do irmão Dr. Cícero Duarte. 

1.3. Criação de Assessorias que Apoiem o Serviço da Aliança 

Ao longo do triênio o Conselho Coordenador criou Assessorias, com a finalidade de ampliar a 

atuação da Aliança em áreas que favoreçam o fortalecimento da vida da Igreja Evangélica. 

Cada Assessoria tem à frente um Assessor voluntário ou uma organização ministerial parceira 

que atua como protagonista das ações. Atualmente contamos com sete Assessorias, a saber: 
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1.3.1. Assessoria de Oração (desde 2010), com irmã Durvalina, Verônica e Pr. Roberto Morales. 

1.3.2. Assessoria de Missões Transculturais (desde 2011), com a AMTB. 

1.3.3. Assessoria de Ação Social (desde 2011), transformada em Assessoria de Direitos 

Humanos e Advocacy (desde 2014), com o Pr. Welinton Pereira. 

1.3.4. Assessoria de Missões Urbanas (desde 2012), com o Pr. Daniel de Almeida Jr. 

1.3.5. Assessoria de Ministérios em Capelania Evangélica (2014), com o Rev. Aluísio Laurindo. 

1.3.6. Assessoria de Pastoreio de Pastores (desde 2014), com Pr. Josadak Lima e ABPP. 

1.3.7. Assessoria de Igreja e Políticas Públicas, com Maurício Cunha. 

1.4. Captação de Recursos Financeiros, Humanos e Serviços 

 

Somos gratos a Deus por todos os recursos que Ele tem concedido à Aliança. Há muitas 

pessoas envolvidas no dia-a-dia da Aliança, a partir de seus Conselhos, Equipe Executiva, 

Assessores, Embaixadores, todos doando do seu precioso tempo, dedicando às tarefas de 

desenvolver e fortalecer a Aliança. 

Também há doação de serviços específicos, especialmente na área de comunicação e 

realização de algumas ações especiais, com destaque para a Empresa Linea Creativa, na pessoa 

do irmão Leandro Bucatte, de Campinas, SP.  

Destacamos também as publicações, como o livro “Em Cristo: Proclamando e Servindo”, no 

início de 2013, com textos doados por vários autores e serviços doados pela Editora dos irmãos 

Cícero Bezerra e seu filho Neemias. E a publicação da Cartilha “Evangélicos e Transformação 

Social”, publicada em junho de 2014, com amplo apoio, com a doação dos textos, do projeto 

gráfico, da impressão. Destacaram-se as doações dessas organizações: CPAD, Missão Aliança, 

CBN – Convenção Batista Nacional, Associação Basiléia e Editora Ultimato. 

1.4.1. Contribuições Financeiras de 2012 a 2014 (até outubro) 

 

 
2012 2013 2014 até out 

Entradas – R$ 68.832,37 82.110,68 151.084,10 

Gastos – R$ 59.628,22 96.330,44 129.210,80 

 



RELATÓRIO TRIENAL DA ALIANÇA 2012 A 2014 

 

 6 

1.4.2. Principais Parceiros para Projetos 

 FCI – Fundo Cristão de Investimentos estratégicos, contribuindo para as despesas gerais 

em 2012 e 2013; e para  o Projeto de Igreja e Políticas Públicas, em 2014. 

 Tearfund, contribuiu em 2012 para as despesas gerais da Aliança; em 2013 fez aporte 

para apoio aos projetos de marketing e de comunicação. 

 Visão Mundial – contribui para a realização dos Fóruns Regionais pelo Nordeste do Brasil. 

 Cerca de 15 Igrejas e pessoas físicas, filiadas à Aliança, contribuem mensalmente, como 

mantenedores para sustentar o ministério desenvolvido pela Aliança Evangélica. 

 

 

2. Desenvolvimento dos Processos Internos e de Atuação 

 

2.1. Desenvolvimento de Comunicação Eficiente e de Interação com o Público 

a) Materiais de conteúdo e divulgação 

Distribuição com alcance de 55 mil e 200 pessoas. Nesse período contamos com três modelos 

de folder diferente.  

b) Alcance via Web, em 2014: 156,5 mil pessoas 

 

131.000

11.000 8.300 3.500 2.700
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c) Website – a Aliança tem desde a sua fundação, com informações institucionais e para 

veicular notícias relacionadas às atividades da Aliança e de filiados e de parceiros; além de 

veicular informações de interesse do público evangélico. 

Estatística do Website 

Item medido Em 2013 Em 2014 

Visitante único 33.711 51.511 

N° de visitas 
80.718  
(2,39 visitas/visitantes) 

131.804 
(2,55 visitas/visitantes) 

d) Página no Facebook – criada no início de 2012, contamos com 11.267 curtidas até fim de 

outubro de 2014.  

e) Tweeter – todas postagens feitas no Facebook são automaticamente replicadas no tweeter 

da Aliança. Mas não o utilizamos para interação com o público. 

f) Newsletter – Carta Mensal 

Procuramos desde o início da Aliança enviar uma Carta Mensal aos Filiados e pessoas 

interessadas na Aliança. A partir de abril de 2014, com a contratação dos serviços da Job – 

Marketing e Comunicação, passamos a fazer uma Newsletter com qualidade de apresentação 

adequada, que tem levado muitas informações e contado com a boa apreciação de todo o 

nosso público-alvo. 

2.2. Captar oportunidades de participar e atuar em projetos cooperativos 

A Aliança está sempre em relacionamentos com os filiados, com organizações financiadoras, 

com organizações da sociedade civil, através da sua liderança, de seus assessores e da área 

executiva, para descobrir oportunidades de desenvolver parcerias para o cumprimento de seus 

objetivos. Tem surgido várias oportunidades de atuação conjunta. Os itens 3.3, 3.4 e 3.5 abaixo 

oferecem exemplos disso. 

2.3. Captação e Fidelização de Filiados 

Movimento de Filiações à Aliança Evangélica da Fundação até hoje. 

Anos Individuais Igrejas Organizações 

Até 2011 40 21 38 

Em 2012 14 2 5 

Em 2013 15 9 8 

2014 até 21/nov 7 4 8 

TOTAIS 76 36 58 

 

 Iniciamos com filiação maior de indivíduos e organizações ministeriais. 

 Mais recentemente, percebe-se o incremento de filiações de igrejas e denominações. 

 Atualmente a Aliança tem filiadas 16 denominações ou corpos denominacionais 

(estruturas que plantam igrejas, possuem uma rede de igrejas com sistema de governo e 

doutrina similar). 

 Veja a lista completa de filiados em www.aliancaevangeilca.org.br -> Filiados.  

http://www.aliancaevangeilca.org.br/
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3. Relacionamento com o Público-Alvo e com a Sociedade 

3.1. Realização de Fóruns Regionais pelo Brasil 

Com o objetivo de manifestar a unidade, aproximar irmãos e irmãs de diferentes segmentos 

evangélicos, de diferentes faixas etárias e de diferentes segmentos sócio econômicos, além de 

realiza-los em diferentes regiões geográficas, realizamos diversos fóruns regionais pelo Brasil, 

em parceria com igrejas e organizações ministeriais e pessoas desses lugares. 

 

OS TEMAS DOS FÓRUNS REGIONAIS  

1. Nossa identidade em Jesus Cristo;  

2. Nossa unidade no Evangelho de Cristo; e  

3. Nossa missão no serviço a Cristo e às pessoas. 

ONDE ACONTECERAM OS FÓRUNS REGIONAIS PELO BRASIL 

Ano Nº Locais Principais Parceiros Igrejas Participantes Participantes 

2012 1 Manaus AM Igreja Presbiteriana + 
Tearfund 

Essas + Batistas, IPIB, outras 
independentes 

30 a bordo 
de um navio 

2 Tubarão SC Ass de Deus Indepedente AD, Presbiterianos, Batistas, 
Luteranos, Bola de Neve, 
livres 

Cerca de 400 
líderes e 
pastores 
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2013 1 Macaé RJ SIB, IPB, NAU Batista, Metodista, Nazareno, 
Presbiteriana e  igrejas 
independentes 

Cerca de 100 
pessoas 

2 Tubarão SC Ass de Deus Independente Igrejas Ass. de Deus,  
Batista, Bola de Neve, 
Luterana, Missão “A Fim de 
Proclamar”,  
Quadrangular, Presbiteriana, 
independentes 

Cerca de 500 
pessoas 

3 Rio de Janeiro Metodistas e Seminário 
Batista 

Anglicana, As de Deus, 
Batista, Batista Nacional, Com 
Ev Jesus Vive, de Cristo 
Pentecostal no Brasil,  
Congregacional, Metodista, 
Miss Ev Maranata, 
Presbiteriana, Presbiteriana  
Renovada, Rede Missionária 
Sal e Luz e Reformada. 

Cerca de 80 
pessoas 

2014 1 Curitiba PR Presbiterianos, Com 
Luterana do Redentor e 
Mis Ev Betânia 

Presbiterianos, Batistas, 
Quadrangular, Luteranos e 
outras igrejas 

Cerca de 120 
pessoas 

2 Tubarão SC Ass de Deus Independente Idem Cerca de 500 
pessoas 

3 Recife PE Anglicana, Congregacionais 
IRC e Livraria Luz e Vida 

Anglicanos, Congregacionais, 
Presbiterianos, Batistas, 
Pentecostais, ACEV, outras 

Cerca de 110 
pessoas 

 

3.2. Outros Eventos Organizados pela Aliança Evangélica, em 2014 

a) Consulta Teológica e Pastoral, em Atibaia, SP,  

Cerca de 100 pessoas, homens e mulheres de diferentes igrejas evangélicas, de todas as 

regiões do Brasil, reuniram-se em Atibaia, SP, nos dias 3 a 5 de abril de 2014, para pensar 

sobre a chamada Teologia da Prosperidade e o movimento evangélico brasileiro. 

b) Workshop sobre Igreja e Políticas Públicas 

Na cidade de Curitiba, em 10 e 11 de maio,  realizamos um workshop, com cerca de 30 pessoas 

de várias organizações sociais, para pensar o tema da inserção em políticas públicas e como a 

Aliança pode e deve atuar nessa área. O evento foi apoiado pelo FCI – Fundo Cristão de 

Investimentos Estratégicos e pela RENAS – Rede Evangélica Nacional de Ação Social. 

Participaram diversas organizações como Visão Mundial, CADI, REPAS - Rede Evangélica 

Paranaense de Ação Social, Rede Mineira do Terceiro Setor, Missão Aliança, Visão Mundial, 

ABU Brasil, SBB (Secretaria Regional de Curitiba), Jocum, Evangélicos pela Justiça, Rede Fale, 

Associação Metodista de Ação Social de Curitiba,  além de outras organizações locais de 

Curitiba, Movimento Encontrão, Vale da Bênção, e assessores parlamentares interessados. 

3.3. Participação em Eventos Evangélicos Diversos que Trabalham a Unidade e Serviço 

Debaixo do entendimento de que a Aliança não vai fazer o que a Igreja faz, temos procurados 

encorajar, apoiar, participar, de iniciativas que estão alinhadas com nossos objetivos, de 

filiados, de parceiros, de movimentos da sociedade civil.  Alguns destaques para esses três 

anos de atividades: 
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a) Destacam-se em 2012 

 Participação do coletivo de evangélicos em torno da Rio+20, sobre como a Igreja poderia 

apropriar-se da agenda daquele evento mundial realizado no Brasil. 

 Apoio ao surgimento da Aliança Brasileira de Ministérios de Apoio à Família. 

 Participação em reuniões de apoio à criação da Aliança Brasileira de Pastoreio de Pastores. 

b) Destacam-se em 2013 

 Coletivo de lideranças evangélicas, que se denominou “Ame a Verdade”, de evangélicos 

contra a corrupção, a convite do Tearfund.  

 Apoio ao projeto Bola na Rede da RENAS, para 

desafiar as igrejas a se envolverem com o 

combate à exploração sexual de crianças e 

adolescentes em grandes eventos esportivos. 

 Pronta resposta aos movimento das ruas em 

Junho através de manifesto e Participação e 

Apoio à pesquisa “O que queremos mudar no Brasil?”, em parceria com RENAS, com o 

objetivo de saber quais dos problemas sociais que são mais relevantes para as igrejas e 

organizações evangélicas filiadas à Aliança.  

 Participação em Ato por uma Reforma Política Democrática, apoio ao movimento Eleições 

Limpas, na Faculdade de Direito no Rio de Janeiro. 

 Consulta Nacional às Igrejas sobre “Evangélicos, Democracia e Participação”, com Visão 

Mundial e outros parceiros. 

 Participamos de várias reuniões com irmãos de irmãs de ministérios de assistência religiosa 

à população carcerária brasileira, para articulação de uma rede temática neste ministério. 

c) Destacam-se em 2014:  

 Com o Movimento de Lausanne, em abril de 2014, na realização da Consulta Global sobre 

Pobreza, Teologia da Prosperidade e o Evangelho, realizada 

no Brasil. 

 Com o Tearfund e seus parceiros, do Encontro sobre 

Advocacy – Conceitos e Estratégias, em São Paulo, nos dias 

27 e 28 de maio. 

 Lançamento da cartilha “Os evangélicos e a transformação 

social: cultura cidadã e democracia participativa”, em 

junho. As 17 igrejas e organizações ministeriais que apoiaram diretamente esse Projeto 

evidenciam unidade e serviço à própria igreja e à sociedade brasileira. 

 De 6 a 8 de junho, apoio à 19ª edição do Mutirão Mundial de Oração por Crianças em 

Situação de Vulnerabilidade Social. O mutirão procurou reunir algumas dezenas de 

milhares de cristãos espalhados por 40 países em intercessão pelas crianças e adolescentes 

que sofrem qualquer tipo de violência e maus tratos.  

 Diálogo entre líderes evangélicos do Rio de janeiro: A População vai às Ruas. E as Igrejas? 

No dia 26 de junho, com cerca de 40 pessoas, a convite da Aliança Evangélica, através do 

pastor metodista Luciano Vergara, na Igreja Evangélica Jesus Vive. Além da apresentação 

da Aliança Evangélica, houve um período para diálogo sobre conjuntura brasileira daqueles 

dias, em face dos movimentos que levaram a população às ruas e praças das cidades 



RELATÓRIO TRIENAL DA ALIANÇA 2012 A 2014 

 

 11 

brasileiras, para reivindicar melhorias na prestação de vários serviços públicos, como de 

saúde, de educação, de transporte. 

 De 6 a 10 de outubro, participação expressiva de várias lideranças da Aliança Evangélica no 

7º CBM – Congresso Brasileiro de Missões, em Águas de Lindóia, SP. 

 Em 13 de outubro, em Campinas, em parceria com o Centro Cultural de Inclusão e 

Integração Social – CISGuanabara, da Unicamp, realizamos o Seminário “Igreja e Cultura 

na Sociedade Contemporânea”, para refletir sobre o papel do cristão nas artes e nas 

culturas brasileiras. 

 Presença no Congresso da ALEF, em Natal, RN, de 15 a 18 de outubro, do qual participaram 

cerca de 400 pastores e líderes, de dez estados do Norte e Nordeste do Brasil, sob o tema 

“A Igreja e sua Missão Transformadora”, na Igreja do Nazareno Central. 

3.4. Relacionamento com os Líderes das Denominações Evangélicas Históricas 

Há cerca de três anos os presidentes e principais líderes de denominações evangélicas 

históricas brasileiras se reúnem periodicamente para diálogos sobre a vida e missão da Igreja 

no Brasil, além de aspectos do relacionamento dessas Igrejas com a sociedade Brasileira. 

Através dos irmãos Rev. 

Juarez Marcondes Filho e Pr. 

José Carlos da Silva, temos 

participado informalmente 

desse foro. E no dia 14 de 

março de 2014, através do 

seu diretor executivo, a 

Aliança Evangélica fez uma 

apresentação de sua 

constituição e atividade 

3.5. Eventos de Iniciativa de outras Organizações da Sociedade Civil 

 Nos dias 5 e 6 de novembro de 2012 aconteceu em Brasília o seminário "A Relação Estado 

e Sociedade", convocado pela CNBB. A Aliança Cristã Evangélica fez-se representar por 

meio de Valdir Steuernagel, além de Débora Fahur e Gerhard Fuchs, da RENAS. O 

encontro buscava contribuir para o aperfeiçoamento do Marco Regulatório para as 

relações do Estado com as Organizações da Sociedade Civil.  

 Em 1 e 2 de setembro 2013, participação no Seminário Interreligioso realizado em 

Brasília, representada pelos irmãos Welinton Pereira e Gerhard Fuchs, com 

representantes de várias organizações religiosas para debater sobre a regulamentação da 

Lei 13.019 que trata da relação entre Estado e Sociedade. 

 Em 31 de julho de 2014, 

através do seu Assessor Welinton 

Pereira, presença na reunião de sanção 

da lei que define novas regras para as 

parcerias entre o Estado e as 

Organizações da Sociedade Civil (OSCs), 

que estabelece regras mais claras para 

as parcerias com órgãos de governos 

federal, estadual e municipal. 
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3.6. Relacionamento Internacional: WEA, AEL e Aliança Evangélica do Canadá 

Embora não tivesse explícito no Planejamento Estratégico da Aliança, o nascimento e 

desenvolvimento da Aliança Evangélica no Brasil logo suscitou oportunidades e necessidade de 

nos relacionarmos com outras expressões de Aliança Evangélica fora do Brasil. Com destaque 

para: 

 Em março de 2012, alguns líderes da Aliança Evangélica receberam a visita do presidente 

da Latin American Mission, Steve Johnson,  com Tim Halls e outras duas pessoas da 

diretoria da LAM. 

 Em julho de 2012, por ocasião da realização do 5º CLADE, participamos de uma reunião 

de líderes de Alianças Evangélicas do Continente, a convite do irmão Gordon Showell-

Rogers, Secretário Geral Associado da Aliança Evangélica Mundial. 

 Em setembro de 2012, o diretor executivo de nossa Aliança faz uma visita de cortesia ao  

escritório sede da Aliança Evangélica Mundial (WEA), em Nova Iorque, quando foi 

recebido pelo Rev. Dr. Geoff 

Tunnicliffe, Secretário Geral (CEO) da 

WEA. Foi uma oportunidade para 

estreitar laços da Aliança Evangélica 

do Brasil com a WEA. 

 Em outubro de 2012, 

oportunidades de diferentes 

apresentações sobre a Aliança 

Evangélica no Brasil, a irmãos e líderes 

evangélicos em Atlanta, USA, e visita 

ao escritório da Latin American 

Mission, em Miami. 

 De 16 a 19 de outubro de 2012, na cidade do Panamá, representada por seu Diretor 

Executivo, a Aliança participou da reunião do Fórum Íbero-Americano de Diálogo 

Evangélico, com a presença de representantes de Alianças evangélicas nacionais do 

Continente e de representantes da direção da WEA.  Nesta ocasião foi lançada a semente 

de criação de uma Aliança Evangélica Latina. 

 No final de outubro, a convite, os 

irmãos Silas Tostes (membro do 

Conselho Gestor) e Elias Fahur 

(coordenador da Equipe Executiva), 

visitaram a Aliança Evangélica do 

Canadá, por ocasião de suas 

reuniões anuais. A visita teve o 

propósito de compreender como 

funciona a administração e a 

atuação da Aliança Evangélica 

Canadense, haja vista os mais de 40 

anos de experiência de unidade no 



RELATÓRIO TRIENAL DA ALIANÇA 2012 A 2014 

 

 13 

Canadá. 

 Nos dias 1 e 2 de novembro de 2013, na cidade de Tegucigalpa , em Honduras, nasceu a 

Aliança Evangélica Latina – AEL, de dimensões continentais. Nossa Aliança esteve 

representada pelo irmão Airton Härter Palm, do CG, que tem assento na Junta Diretiva. 

 Em maio de 2014, estiveram reunidas em Izmir (Esmirna), na Turquia, 210 pessoas de 

mais de 50 países, inscritos para a Consulta Global da Comissão de Missões da Aliança 

Evangélica Mundial. Dentre os 

brasileiros presentes, destaque 

para a presença do Pr.  Edeval 

Campos, pastor de uma das 

igrejas da CIBI, em São Paulo, e da 

irmã Tonica van der Meer, além 

do bem conhecido entre nós, 

Bertil Ekström, Diretor Executivo 

da Comissão de Missão da Aliança 

Evangélica Mundial. 

3.7. Divulgação da Aliança no Brasil 

Além dos encontros que organiza e daqueles que participa em parceria, a Aliança evangélica 

tem estado presente anualmente em dezenas de eventos evangélicos, reuniões 

denominacionais, reuniões com líderes locais e regionais pelo Brasil, para fixar na mente de 

milhares de evangélicos brasileiros a existência, atuação e serviço da Aliança Evangélica. 

3.8. Mailing List do Povo Evangélico e da Liderança Evangélica 

Ao longo destes três anos a Aliança criou um mailing qualitativo, de pessoas que efetivamente 

já estiveram em contato direto ou relacionamento com a Aliança. Contamos com 3.518 

pessoas cadastradas em nosso mailing. Além disso, estamos desenvolvendo um projeto em 

parceria, para mapear a liderança evangélica brasileira no nosso segmento de interesse. 

3.9. Auscultar o Público-Alvo da Aliança 

Através das manifestações que há durantes os fóruns, reuniões pequenas, e através da 

recepção de inúmeros e-mails, manifestações no FB e mesmo em contatos pessoais, da parte 

de nossa liderança, estamos procurando ouvir ativamente as opiniões do diversificado público-

alvo da Aliança. Este é um aspecto que precisa ser aprimorado no próximo triênio.  
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4. Cumprimento da Visão e da Missão da Aliança Evangélica 

 

 

Os seis objetivos da Carta de Princípios, que estão expressos no Estatuto, foram sumariados 

em quatro grandes objetivos estratégicos, que são as diretrizes  para as ações que vem nos 

três níveis que se encontram abaixo do mapa estratégico da Aliança. 

 

4.1. Manifestar a Unidade, Aproximando Diferentes Segmentos Evangélicos 

 

 

Os itens 3.1 (Realização dos Fóruns regionais), 3.2 (organização de outros eventos próprios), 

3.3 (participação em eventos organizados por filiados e organizações parceiras) e 3.4 

(relacionamento com as denominações históricas e seus líderes), conforme relatados no tópico 

anterior, apoiam diretamente a concretização deste objetivo estratégico. 

 

4.2. Incidência Pública 

As manifestações de junho de 2013 apontaram um forte sentimento de indignação do povo 

brasileiro. Ainda que difuso em suas demandas – transporte público, saúde, segurança – , duas 
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coisas ficaram bem claras: a crise de integridade das instituições políticas, com seus 

respectivos atores, e a exigência por avanços bem mais substanciais nas conquistas sociais. 

Tudo isso encontrou no pleito eleitoral de 2014 um elemento catalizador. Celebramos os 

processos democráticos nacionais e seguimos no serviço do Reino, buscando o 

estabelecimento da paz e da justiça, para o bem comum 

4.2.1. Criação da Assessoria de Igreja e Políticas Públicas 

A Aliança já vinha procurando atuar nesse segmento através da sua Assessoria de Ação Social, 

contando com um Assessor, desde o início de 2011. Com a ida do irmão Welinton Pereira para 

Brasília, pela Visão Mundial, sua atuação ficou ainda mais facilitada naquele meio. 

Entretanto, a Aliança estava interessada em desenvolver um projeto e uma parceria forte com 

a RENAS, para desenvolver estratégias que capacitem a igreja evangélica a tornar-se 

protagonista de transformações sociais pela via de participação em políticas públicas – usando 

canais estabelecidos pelo Estado brasileiro e assegurados pela Constituição para influenciar a 

condução da gestão pública a partir de uma cosmovisão cristã. 

 a) Desenvolvemos um processo, através da realização de um workshop (vide item 3.2. “b” 

acima), em parceria com RENAS, FCI e vários outros parceiros interessados nesse tema, no 

qual foi indicado um GT para elaborar uma proposta de atuação da Aliança. 

b) Estabeleceu-se uma parceria com o FCI para dotação de recursos para a criação da 

Assessoria de Igreja e Políticas Públicas, com a contratação de um assessor competente na 

área part-time, cuja escolha recaiu sobre o Maurício Cunha, do CADI. 

 

4.2.2. Transformamos a Assessoria de Ação Social em Assessoria de Direitos Humanos e 

Advocacy, com foco mais na atuação em Brasília, onde se encontra o Assessor, Welinton 

Pereira, que atua com aval da Visão Mundial do Brasil. 

 

4.2.3. Participação em diversos Coletivos de atuação em matérias de interesse público, 

mencionados  3.3 e 3.5 acima com destaque aqui para participação no Coletivo “Ame a 

Verdade” (contra a corrupção), no Coletivo Eleições Limpas (para reformas políticas) e no 

Coletivo Interreligioso. 
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4.2.4. Publicação da Cartilha “Evangélicos e Transformação Social” 

- Com 15 mil exemplares impressos e distribuídos, entre os meses de 

julho e novembro. 

- 3.889 acessos à versão flipbook (folheável online), até 10/nov/14. 

- Downloads da versão pdf: 4.356 hits.  

4.3. Apoio ao Surgimento de Novos Ministérios para Edificação da 

Igreja 

 Aliança de Ministérios na Área de Família 

 Aliança Brasileira de Pastoreio de Pastores 

 Aliança Pró  Capelania Militar Evangélica Brasileira- ACMEB 

4.4. Representação dos Evangélicos (filiados) em Atuações, Manifestações, Cartas Pastorais e 

Declarações Públicas 

 

a) Declarações, Cartas Pastorais, Conclamações à Oração, em 2011: 6 documentos; 2012, 3 

documentos; 2013, 9 documentos e 2014, 5 documentos. 

b) Realização de um hangout na Rede, em 24/9/14, sob o tema “Igreja, Democracia e Estado 

Laico”, com 400 participantes, por 2 horas. Os debatedores foram: Valdir Steuernagel, Ziel 

Machado, Ed René Kivitz, Ariovaldo Ramos e Daniel Almeida Jr., como moderador. Gravado e 

disponibilizado no Youtube, o hangout contava com 2.440 acessos até o fim de 2014. 

c) Participamos apoiando o movimento “Eleições Limpas”, liderado pela OAB e pelo MCCE, em 

eventos ocorridos em Brasília e no Rio de Janeiro.  
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5. Desafios para a Aliança Evangélica no próximo triênio 

A execução do planejamento definido para a Aliança Evangélica no triênio 2012-2014 foi bem 

sucedida em vários aspectos conforme relatado acima. Algumas ações não foram realizadas no 

nível necessário e umas poucas não aconteceram.  

Este relatório foi apresentado de maneira sumária na Assembleia Geral de 21 de novembro de 

2014, em São Paulo, contando com a aprovação e alguns destaques. Dentre ações exitosas, 

ações que podem melhorar e aquelas que inexistiram, a Assembleia destacou quatro ações 

que devem ser levadas em conta na revisão do Planejamento Estratégico para o próximo 

triênio, com o intuito de que os objetivos da Aliança Evangélica sejam cumpridos. 

5.1. Continuidade da Realização dos Fóruns Regionais pelo Brasil 

Os Fóruns regionais devem continuar a ser realizados, pois eles trabalham aspectos teológicos 

importantes da identidade e atuação evangélica, contribuem para o fortalecimento da unidade 

do Corpo de Cristo, estimulam os relacionamentos entre diferentes gerações, tornam a Aliança 

mais conhecida pelas diferentes regiões do Brasil. 

5.2. Coordenadorias Regionais pelo Brasil 

Informalmente já contamos com vários irmãos e irmãs, participantes da liderança da Aliança e 

outros que aderem ao projeto da Aliança, que, na prática, atuam como “representantes” 

regionais da Aliança. Entretanto precisamos caminhar na direção de sistematizar esta ação, no 

nível de um “regimento interno” que está por surgir. 

5.3. Preencher Lacunas da presença da Aliança no território brasileiro 

Observando o mapa abaixo, sobre a presença da 

Aliança Evangélica no território brasileiro, através 

de suas variadas atuações, observa-se que ainda 

não esteve presente em muitos estados 

brasileiros. Nos próximos três anos, temos o 

desafio de chegar a esses Estados através de 

alguma atividade que marque a presença da 

Aliança neles. 

5.4. Criação de uma Biblioteca Virtual da Aliança 

A Aliança não chegou ao ponto de contar com um Grupo de Trabalho permanente e 

formalizado para trabalhar questões de Igreja, Ética e Sociedade. Mesmo que, em muitas 

ocasiões, um grupo de irmãos e irmãs, trabalharam, desafiados a tempo e à hora, para 

elaborar os diferentes pronunciamentos, diferentes declarações, diferentes conclamações.  

O Conselho Coordenador da Aliança deve continuar envidando esforços para constituir um 

Grupo de Trabalho ou uma Comissão Teológica para refletir sobre aspectos da teologia e da 

vida da igreja frente aos desafios de nossa sociedade e suas implicações éticas. Esse GT poderá 

produzir textos que sirvam à Igreja Evangélica e deem suporte às declarações ocasionais da 

Aliança. 


