Conferência Internacional de IRMÃOS sobre Missões (IBCM)
Relatório síntese dos ORGANIZADORES da CONFERÊNCIA

IBCM5
ESTRASBURGO, FRANÇA 13-17 Junho 2011
"Eu edificarei a minha igreja '
A 5ª conferência IBCM teve lugar em Estrasburgo, França, de 13 a17 de Junho de 2011,
nas instalações da Igreja Internacional Pentecostal de Estrasburgo. Foi organizada em
conjunto com a Associação “Communautés et Assemblées Evangéliques de France”
(Comunidades e Assembléias Evangélicas de França), que reúne mais de 100 igrejas de
Irmãos na França metropolitana(Europa).

Propósito
O objectivo das conferências IBCM é reunir líderes nacionais do movimento dos Irmãos
de todo o mundo para: encorajamento mútuo, trabalho em rede, comunhão e
pensamento estratégico. Tudo isto numa atitude de Escuta para com Deus, e com o
objectivo de incentivar as igrejas e os organismos eclesiásticos com os quais estamos
conectados em cada país tendo em vista uma mais vibrante vida espiritual e actividade
para o Senhor.

Números
Conferências anteriores foram realizadas em Singapura (1993), Roma (1996), Sibiu,
Roménia (2003) e Wiedenest, Alemanha (2007). As conferências continuam a crescer:
enquanto havia 57 países representados na Roménia e 77 na Alemanha, 90 países
estiveram representados em Estrasburgo. No total das conferências, mais de 100
países já estiveram representados. Em Estrasburgo, entre Voluntários, Assistentes e
Membros de Igrejas Locais, houve 480 participantes, em comparação com os 420 na
Alemanha em 2007. Foi muito encorajador ver que a proporção de líderes mais jovens
foi maior do que em conferências anteriores, embora haja muito trabalho a ser feito a
este respeito.

Avaliação dos Participantes
A Avaliação da conferência de 2011 foi muito positiva. A maioria dos que responderam
ao formulário de avaliação, deram-na como "excelente" ou "muito bom", e os

principais aspectos da conferência foram classificados de forma semelhante. A seguir
transcrevemos alguns comentários individuais recebidos da parte dos participantes:
•"Esta conferência... foi magnífica. Que trabalho “ Líder de uma Igreja Francesa
•"Foi muito interessante, especialmente por poder ter um sabor do que Deus está
fazendo no mundo inteiro, bons workshops e oportunidades de networking excelentes.”
Um líder do Reino Unido
• "...que alegria foi reunir em Seu nome e ver irmãos de várias partes do mundo...
Vocês podem não saber o que fizeram agora, mas veremos muitos frutos desta
conferência." Um líder da Zâmbia
• "Foi uma conferência maravilhosa.” Um líder vindo do Pacífico.
• "[Nós] fomos muito abençoados, e fizemos muitos novos amigos e contactos. Esta
conferência dará muito bom fruto..." A partir dos EUA.
• "Parabéns pela IBCM 5. Como eu tenho sido tão abençoado pelos vossos trabalhos!
Um evento de grande inspiração, louvado seja Deus!" Um líder romeno
• "Foi também uma experiência maravilhosa e encorajamento." Líderes de Mianmar
• "[Nós] apreciámos e desfrutamos muito da conferência. Foi muito bem gerida e
conteve tanta coisa boa: grande adoração, palestras estimulantes e transformadoras,
oportunidades de networking soberbas... oportunidade de escolhas diferentes para os
seminários... [e] oportunidade de renovar contactos..." líder de Organização do Reino
Unido.
• Foi excelente... Que possamos continuar na obra que o Senhor nos tem dado e
cumprir as nossas responsabilidades com o incentivo e a força recebidas durante a
conferência IBCM5." Um líder indiano.
• "... regressamos a casa não só com boas lembranças, mas com muito bons contactos
e perspectivas para o envolvimento global das Assembleias Argentinas.” Um líder
Argentino.
• "Foi um momento muito estratégico e nos sentimos muito privilegiados por ter
estado lá." Obreiros Australianos na Europa.
• "Para mim foi uma grande experiência... valorizo muito ter sido exposto a tanto
conhecimento e às amizades feitas. Foi realmente um evento maravilhoso..." Um
Obreiro da Jamaica
• "Eu estava a ser verdadeiramente abençoado para além da minha imaginação,
durante o tempo no IBCM5." Um líder da Malásia.

• "... um grande obrigado pela IBCM5. Foi outro grande evento e um grande e bom
tempo. 'Um líder Australiano.
• "Eu realmente gostei do IBCM5...foi a minha experiência IBCM, oro para que não seja
a última. 'A mais jovem líder das Índias Ocidentais.
• 'IBCM.... foi inesquecível.' Sul-Americana missionário na África Ocidental.
• "... foi inesquecível e muito importante para a nossa vida e ministério aqui em Rio de
Janeiro - Brasil. 'Um líder Brasileiro
• ' Maravilhosa oportunidade de trabalhar em rede e encontrar outras plataforma de
trabalho e reunião de todo o mundo, tais como Emaús, CEF, etc Tanto conhecimento
Bíblico e não só, dentro do movimento, o que é um recurso incrível para explorar. "De
um formulário de resposta.
• "Muito bom ensino, redes fantásticas, muito encorajador; tornou-nos capazes de ver
a direcção que irmãos como um todo, estão a tomar – e isto é muito útil." De um
formulário de resposta.
• "Eu honestamente não sabia que o movimento Irmãos se encontra tão difundido."
De um formulário de resposta
• 'IBCM tem sido uma grande bênção para mim como indivíduo e que nunca mais serei
o mesmo no ministério. "De um formulário de resposta.

Muitos nos disseram do desafio pessoal e espiritual que receberam, e em particular
em algumas sessões. Sabe-se que alguns têm sido desafiados a lançarem-se
pessoalmente em missões transculturais.

Ainda que não houvesse críticas e sugestões de melhoria, havendo estas centrar-seiam sobre a conveniência de maior consistência e coerência das Sessões Bíblicas da
manhã, e na necessidade de maior controle sobre o conteúdo e a agenda das sessões e
relatórios à noite. (Muitas sugestões detalhadas foram feitas para futuras conferências
e estes serão considerados cuidadosamente no planeamento da conferência IBCM6)

Resultados
Como de costume, os participantes classificaram como ponto alto a oportunidade de
trabalharem em rede/networking com pessoas de outros países, e muita
aprendizagem mútua ocorreu. Como resultado da Conferência foram decididos:

• 3º Conferência Pan-Africana de Irmãos em Missões em Agosto de 2013 em Nairobi,
Quénia
• Os participantes de língua Espanhola decidiram realizar uma Conferência HispanoAmericana de irmãos em Buenos Aires, Argentina, entre Agosto e Outubro de 2013
• Os participantes de língua Portuguesa confirmaram o plano de realizar uma 2ª
Conferência desta vez no Rio de Janeiro, em Setembro de 2012 para participantes de
países e Comunidades onde o Português é uma língua oficial (CPLP)
• Os participantes das Caraíbas irão explorar a possibilidade de realizar mais uma
conferência Pan-Caribenha num futuro próximo
• Os participantes do Sul e Leste da Ásia decidiram realizar uma “Pray in the Harvest”
“Orando em tempo de colheita” em 2013.

Sabe-se também que a conferência está sendo promovida por um número de visitas
individuais a outros países para formação no ministério, e encorajamento. Assim como
em conferências anteriores, será apenas gradualmente que os resultados se tornarão
conhecidos.

Programa
Gravações MP3 das sessões principais, endereços e uma ampla gama de fotos podem
ser conseguidas, seguindo a ligação da página no lugar “home page do site” da IBCM
(www.ibcm.net) ou indo directo para a página no site do CAEF em
http://caef.net/spip.php?article279&lang=fr. Esperamos ainda a adicionar as notas dos
Seminários e grupos de trabalho na página.

Financiamento
14 Participantes provenientes de uma ampla gama de países só puderam participar na
Conferência porque receberam apoio financeiro dos organizadores (nalguns outros
casos, de entidades ou indivíduos). As Conferências IBCM são empreendimentos caros,
e não seriam possíveis sem o apoio financeiro muito generoso de indivíduos e
Organismos de um número de diferentes países. Ofertas e doações para IBCM (isto
excluindo as dadas directamente para os participantes por parte de outros indivíduos e
organizações) para auxiliar os participantes para poder estarem presentes ascendeu a
cerca de € 85.000. Há a acrescentar os donativos para os custos administrativos que
ascenderam a cerca de € 15.000. Os organizadores só podem expressar seus
agradecimentos grato a essas pessoas e entidades que deu apoio substancial tais
financeiro.

Próxima Conferência IBCM
IBCM6 será realizada, querendo Deus, em 2015.
A data e o local ainda estão em discussão e um anúncio será feito em 2012.

Organização
A conferência IBCM5 foi organizado pelo Grupo de Planeamento Internacional do
IBCM (composto por Fares Marzone (Itália - Presidente), Paul Joshua (Índia), Reynald
Kozycki (França), Annette Níckel (Alemanha – Administradora da Conferência), Kelvin
Samwata (Zâmbia) e Neil Summerton (UK – Secretário Geral )., em conjunto com uma
equipa Nacional Francesa compreendendo Reynald Kozycki, Claude Grandjean,
Matthew Glock, François-Jean Martin, Marcel Reutenauer e com a preciosa
colaboração da Irmã Sylvie Martin e uma equipe de assistentes locais. O Grupo
Internacional de Planejamento do IBCM estende os seus agradecimentos a todos
estes, e em particular para Annette Nickel para todo o trabalho que ela prestou para e
na organização da conferência durante estes três anos anteriores á Conferência.

Publicações
Dois livros foram produzidos para a conferência IBCM5:

Ken Newton e Andrew Chan (editores), O Movimento dos Irmãos a nível
Mundial: Informação Chave, 3ª Edição; OPAL e Partnership. Inclui informações
sobre o trabalho dos Irmãos em 94 países diferentes, com os últimos dados
estatísticos a nível mundial, continente por continente, país por país, em mais
de 130 países.

Neil Summerton, Learning from the Past, Facing the Future: Ensaios para os
'Irmãos', Partnership.
Cópias adicionais de ambos os livros estão disponíveis podendo ser solicitados a Neil
Summerton (neil.summerton ruralinternet.co.uk @), cada um custa £ 9,00, incluindo
frete e embalagem para o Reino Unido, e £ 7,00 mais o custo do envio da embalagem
para as pedidos internacionais.
Para mais informações sobre o IBCM, contacte neil.summerton@ruralinternet.co.uk

