5. CONGRESSO INTERNACIONAL
Das IGREJAS DOS IRMÃOS sobre a Missão
IBCM5
(International Brethren Conference on Mission)

« Edificarei a minha igreja »

Da segunda-feira 13 de junho à sexta-feira 17 junho de 2011
Em Estrasburgo (França)
Congresso realizado a cada quatro anos
Para os líderes nacionais das igrejas dos irmãos em todo mundo
www.ibcm.net
Objetivo do congresso
A visão missionária das igrejas dos irmãos foi impressionante. Estas igrejas são atualmente
presentes em mais de 130 países, contando provavelmente mais de 20000 locais de culto e mais
de dois milhões de membros. Entretanto as relações entre igrejas locais num mesmo país são
muitas vezes limitadas, sem falar das relações entre igrejas de outros países.
Em certos países as igrejas estão a declinar, ou são pouco numerosas e encontram dificuldades
para avançar. Em muitos outros o crescimento é rápido. Regiões que antes acolheram
missionários estão a enviar os seus.
Entendemos que é importante reunir novamente os líderes das assembléias de irmãos de
diferentes nações. Os congressos anteriores foram realizados em Singapura (1993), na Itália
(1996), na Romênia (2003), na Alemanha (2007) e ICBM5 será realizado na França.
Objetivos:
• Buscar juntos a presença e a direção do Senhor
• Permitir aos líderes vindos do mundo inteiro se reencontrar e se encorajar mutuamente.
• Desenvolver redes de relacionamentos entre estas pessoas visando uma melhor comunhão e
um suporte mútuo em oração.
• Conscientizar-nos dos desafios espirituais relacionados às tendências atuais e ao
desenvolvimento cultural.
• Compartilhar as experiências, as idéias, e os métodos.
• Estimular especialmente os jovens líderes.
• Desenvolver um espírito missionário que enfrente a tentação de desistir.
Os últimos congressos estimularam novas ações em muitos lugares. Nós desejamos ultrapassar
os 77 países representados em 2007 e estamos a visar um mínimo de 90 nações.
Tema:
Sob o lema « Edificarei a minha igreja » (Mt. 16.18), nos concentraremos no crescimento da igreja
em diferentes ambientes, culturais e geracionais aos quais somos confrontados. Inclinaremos-nos
sobre as implicações no nível de nossas práticas, e dos métodos em nossas igrejas
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Lugar
O comitê internacional de organização IBCM está feliz pelo fato de que aproximadamente 100
Igrejas dos irmãos na França chamadas (Comunidades e Assembléias Evangélicas da França)
(CAEF) acolherão o IBCM5. Foram delegados por essas igrejas locais muitos franceses para
acompanhar o comitê Internacional durante a preparação. O congresso será realizado em
Estrasburgo, cidade na fronteira com a Alemanha, portadora de uma rica história protestante e
depois de algum tempo sede do parlamento europeu. Todas as reuniões e refeições de almoço e
jantar serão realizadas na igreja l’EPIS, Rua dos irmãos Eberts, numero 67100 Estrasburgo,
França.
A hospedagem será feita principalmente no Centro Ciarus, Rua Finkmatt em Estrasburgo no
centro da cidade, e também no centro São Thomas ou com famílias locais. Os deslocamentos
entre os locais de hospedagem e reunião serão feitos em tramways.
Vistos de entrada
Os cidadãos dos países europeus ou muitos países como o Canadá não necessitam conseguir
um visto para entrar na França. Para conhecer a situação do seu país e todos os endereços das
embaixadas francesas consulte o site: www.diplomatie.gouv.fr/ rubrique «Entrée en France».
As pessoas que necessitarem de visto devem elas mesmas entrar com o pedido de visto com
antecedência suficiente na embaixada ou consulado do seu país ou no país onde residem. O
pedido de visto deve ser acompanhado de uma carta convite oficial para participar da conferência,
que será escrita pela CAEF. (Requeira esta carta marcando no formulário de inscrição o espaço
correspondente). Somente a administração consular na qual o visto foi requerido pode decidir
atribuir um visto assim como sua duração. Os cidadãos que não precisam de visto podem estar
em território Frances por no máximo 90 dias. O custo dos vistos é de responsabilidade do
viajante.
Idiomas da conferência:
Serão feitas traduções simultâneas em francês, inglês, alemão e espanhol. Para um ou dois
outros idiomas alguns arranjos informais poderão ser organizados na medida do possível.
FÓRMULAS DA CONFERÊNCIA
As diferentes fórmulas incluem o período começando na segunda-feira 13 de junho e
terminando na sexta feira 17 de junho (incluindo o almoço).
Estamos a propor as seguintes fórmulas:
Fórmula
1. Congresso com alojamento em quartos
de 2 a 4 camas (Ciarus), Café da manhã *
2. Congresso com alojamento em quartos
individual (Ciarus ou St.-Thomas) *
3. Congresso Completo (sem alojamento),
com duas refeições almoço e jantar **
4. Diária com refeições almoço e jantar e
acesso completo aos locais de reunião***

Inscrição até
31 março 2011

Inscrição depois
De 31 marços 2011

265 €

305 €

345 €

385 €

160 €

200 €

40 €

50 €

Estes preços incluem a utilização do local do congresso. O equipamento e os custos da tradução, a
administração, e os gastos dos principais oradores etc.
* O preço das fórmulas 1 e 2 incluem igualmente um valor para a utilização dos Trams par os curtos
trajetos entre os alojamentos e o local do congresso.
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Se o seu plano de viajem exige alojamento ou refeições extras, seria possível consegui-los por 50 € por
pessoa por dia incluindo as refeições, mas somente com reservas antecipadas. Esta possibilidade é
destinada somente àqueles que terão necessidade por causa da data dos vôos. Se você deseja usufruir
desse serviço, queira prevenir-nos desde que saiba da necessidade. Teremos que fazer uma reserva
complementar.

Trajetos até Estrasburgo
Os grandes aeroportos mais próximos são: Paris Roissy Charles de Gaulles a 2 horas e 30
minutos de trem ou Frankfurt (Alemanha) a 2 horas de trem. Os aeroportos mais próximos são:
Estrasburgo, Karlsruhe-Baden e Bâle-Mulhouse.
Quando sua reserva será confirmada, os organizadores darão mais precisões. O valor dos
bilhetes de ida e volta Estrasburgo - Frankfurt é de aproximadamente 40 euros e de Paris Estrasburgo 70 euros, se os bilhetes são comprados com antecedência. Estrasburgo é bem
servida pelas linhas de trens e autopistas.
Cada participante deverá se responsabilizar pelos gastos de viajem de ida e volta e todos as
despesas decorrentes. Incluindo alimentação e hospedagem se necessária durante o trajeto.
Reservas
Par reservar definitivamente um lugar em IBCM5 é indispensável enviar um formulário de
inscrição devidamente preenchido por cada pessoa, preferencialmente por e-mail. Para
descarregar uma cópia você pode ir ao site: www.ibcm.net.
Para as inscrições de pessoas que não residam na frança e DOM-TOM, O formulário deve ser
enviado por e-mail a: IBCM5France@gmx.net, ou por correio a IBCM5, A. Nickel, Forum
Wiedenest (Eichendorffstr. 2, 51702 Bergneustadt, Germany).
Para as inscrições dos residentes na França e DOM-TOM, O formulário deve ser enviado por email a ibcm2011@gmail.com ou por correio a Matthew Glock, 2 rue Champ Rochas, F38240
Meylan.
Desde que sua reserva for confirmada lhe pedimos que o pagamento referente à totalidade da
estadia seja realizado, ou no mínimo um sinal de 60 euros.
Formas de pagamento:
Por transferência bancária:
BIC : Caisse d’Épargne Rhône Alpes CEPAFRPP382
c/etab : 13825 – c/gui : 00200
n/cpte : 08002783926 – rib : 06
IBAN : FR76 1382 5002 0008 0027 8392 606
Informar o nome do participante quando a remessa de dinheiro for efetuada. As taxas bancárias
são de responsabilidade do congressista.
Por cartão de crédito:
Através de Paypal no site www.caef.net (rubrique IBCM5) você encontrará uma forma de realizar
o pagamento por vários tipos de cartões de crédito. As taxas referentes ao pagamento por cartão
de crédito que variam entre 2 e 3,5% são de responsabilidade do conferencista. Esse sistema é
fácil de ser utilizado.
EM Libras Esterlinas: Contatar Neil Summerton para enviar um cheque ou fazer uma transferência
em libras. (neil.summerton@ruralinternet.co.uk) O depósito será feito através de Partnership UK.
Seguro de viajem
É recomendável a todo participante de contratar um seguro de viajem que cubra gastos médicos
eventuais no período do congresso. Você encontrará informações a este respeito no
site:www.ibcm.net. Os que necessitam visto deverão fornecer os dados do seguro de viajem no
momento de fazer o pedido nas embaixadas francesas.
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Ajuda financeira:
Os organizadores desejam contribuir com as despesas dos participantes originários de alguns
países da África e da Ásia. Esta ajuda será dada somente se ela for indispensável. Em principio
uma só pessoa por país poderá recebê-la. Para receber esta ajuda escrever a:
neil.summerton@ruralinternet.co.uk ou Neil Summerton, Abbey Court, Cove, Tiverton, Devon
EX16 7RT, GB. Pedimos para justificar a necessidade desta ajuda e o valor da sua contribuição
pessoal. A possibilidade de contribuir com essa ajuda dependerá, dos fundos financeiros
disponíveis. Nenhuma decisão será tomada antes de março 2011. São muitos os pedidos de
ajuda. Esperamos que nos países mais ricos, pessoas, Igrejas, associações e fundações
desejarão contribuir com uma subvenção. Uma ajuda para os gastos administrativos será
igualmente apreciada.
Quem puder ajudar devem contatar Neil Summerton
neil.summerton@ruralinternet.co.uk.

Programa 2011
Segunda - feira 13 de junho
Chegada dos participantes, inscrições (a partir das 15 horas)
Jantar às 18 h 30
Abertura da conferência: Edificarei a minha igreja
Terça - feira 14 de junho
Ensino bíblico: O início da Igreja (Atos 2)
Reflexão estratégica: O crescimento da igreja nas grandes cidades
Ateliês - Louvor - Oração - Testemunho (noite)

Quarta - feira 15 de junho
Ensino Bíblico: Posição e crescimento na igreja de Jerusalém (Atos 4)
Reflexão Estratégica: O crescimento da igreja na zona rural
Ateliês - Louvor - Oração - Testemunhos (noite)

Quinta - feira 16 de junho
Ensinamento Bíblico: Missão em Samaría (Atos 8)
Reflexão Estratégica: Crescimento da igreja entre os jovens
Ateliês - Louvor - Oração - Testemunhos (noite)

Os stands de exposição
apresentando o trabalho
nos diferentes países
são bem vindos.

Sexta - feira
Ensino Bíblico: Missão aos « não Judeus » (Atos 10-11)
Reflexão Estratégica: Retomar o crescimento nos países desenvolvidos.
Tempo de Louvor e Santa Ceia – Mensagem de encerramento
As versões atualizadas do programa estão nos sites: www.ibcm.net e CAEF

