
 
 
 

“Para que todos sejam um... para que o mundo creia que tu me enviaste.” Jo 17:21 

 
 
O Departamento de Alianças Estratégicas trabalha em estreita colaboração com organizações 
missionárias no Brasil, igrejas e movimentos globais, para fornecer liderança e ajuda na formação de 
alianças que lhes permitam avançar no desenvolvimento de seus ministérios. Atua no treinamento 
em princípios de alianças estratégicas e facilitação do processo de cooperação ministerial. A ênfase 
está no desenvolvimento da capacidade de formação e na assistência para os líderes de missões e 
suas organizações. O departamento está conectado com movimentos como o IPA – International 
Partnering Association e Linking Global Voices. 
 
Ao longo dos anos o Senhor tem dado ao departamento o privilégio de reunir iniciativas missionárias 
que trabalham com os mais variados segmentos e, em aliançamento, alcançar vidas para o Seu louvor. 
Juntos é possível fazer mais e melhor. Conheça um pouco cada Aliança e envolva-se em ação e oração! 
 

1. AEPIN - Aliança Evangélica Pró Indígenas do Nordeste 

Coordenação: Iraquitan Carvalho 
 
Aliança criada em 2012 com o objetivo de fomentar a pesquisa entre os povos indígenas do Nordeste, 
ampliar a mobilização da Igreja brasileira em relação aos grupos pouco ou não evangelizados na 
região, colaborar com o treinamento missionário para este objetivo e promover relacionamento e 
comunhão entre irmãos, igrejas e agências que atuam entre indígenas.  
 

     Para orar: 

a) Pela fixação em área de novas unidades missionárias; 

b) Que o Senhor envie outras unidades para completar o planejamento de trabalho no Nordeste nos 

próximos anos; 

c) Pelo cuidado e provisão de Deus para os missionários, pelo apoio das igrejas, acolhimento e orações. 
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2. AEPR - Aliança Evangélica Pró Ribeirinhos 

Coordenação: Márcio Rempel 
 

Aliança criada em 2013 com o objetivo de desenvolver a visão de alcance das populações ribeirinhas, 

promover comunhão, partilhar informações entre os que investem suas vidas na proclamação do 

Evangelho de Jesus Cristo, desenvolvimento social entre o segmento e facilitar a inclusão de novas 

iniciativas. 

     Para orar: 

a) Por compreensão da urgência do alcance dos ribeirinhos por parte das lideranças amazônicas e 

envisionamento das mesmas; 

b) Por compreensão da unidade entre as diversas organizações que atuam com o segmento, filiadas 

ou não à aliança; 

c) Pelos parceiros e colaboradores que apoiam a iniciativa, por ânimo para a retomada e avanços dos 
trabalhos. 

 
3. AEPQB - Aliança Evangélica Pró Quilombolas do Brasil 

Coordenação: Renato Belzoff 
 

Aliança criada em 2013, tem entre seus objetivos fomentar pesquisas entre os quilombolas do Brasil, 

ampliar a mobilização da Igreja brasileira, colaborar com o treinamento missionário, promover o 

relacionamento e a comunhão entre agências missionárias e igrejas. 

     Para orar: 

a) Por mais missionários, ânimo e sabedoria para os atuais, seus familiares e projetos; 

b) Mais envolvimento das igrejas locais no plantio de igrejas quilombolas autóctones; 

c) Por perseverança para os quilombolas que sofrem perseguição emocional dos familiares por 
professarem a fé em Jesus Cristo. 
 

4. ALEAM - Aliança Evangélica de Aviação Missionária 

Coordenação: Joel Rodrigues  
 
Aliança criada em 2017 no intuito de congregar esforços para dinamizar a proclamação do Evangelho 
entre os não alcançados das comunidades tradicionais da Amazônia Legal, com amplo suporte da 
Aviação Missionária, envisionando organizações e pessoas para disponibilizarem seus recursos 
humanos e materiais para uma aviação missionária disponível, acessível e adequada. 
 

     Para orar: 
 
a) Pela coordenação da Aliança; 

b) Envisionamento dos aliançados; 

c) Engajamento dos crentes que atuam como profissionais de aviação. 
 

 

 



5. Aliança da Diáspora 

Coordenação: José Prado 

 
Aliança criada em 2017 com foco na Diáspora Global como um movimento de Deus para que povos 

ainda não alcançados tenham um encontro com o Evangelho e isso possibilite oportunidade para a 

igreja ser fertilizada pela fé evangélica vibrante dos novos peregrinos. A Aliança existe para facilitar 

este encontro, visando resultados frutíferos. 

     Para orar: 

a) Que a Igreja e as organizações evangélicas brasileiras percebam o mover de Deus por trás da 

Diáspora e se disponham para este desafio missionário; 

b) Que o Senhor mova os corações dos imigrantes e haja encontros com os cristãos e igrejas para o 

partilhar da Palavra; 

c) Pelo processo de autorização do governo quando da entrada dos imigrantes, especialmente os 
oriundos de povos não alcançados e de países que promovem perseguição aos cristãos. 
 

6. APeM - Aliança de Pesquisadores em Missão 

Coordenação: Ademir Menezes 
 
Aliança criada em 2018  com o objetivo de promover o diálogo entre os indivíduos envolvidos com 
pesquisa missionária e colaborar com o Reino de Deus e a missão em um ambiente de encontro, 
comunhão, colaboração, interação, troca de experiências, promoção intencional de encontros, 
treinamentos afins, compartilhamento de ferramentas e recursos entre os pesquisadores e iniciativas 
de pesquisa missionária.  

 

     Para orar: 

a) Pelos envolvidos com pesquisa para ações missionárias; 

b) Por sabedoria em compartilhar as informações com as instituições missionárias e a Igreja brasileira; 

c) Pela comunhão entre os pesquisadores. 

7. APTB - Aliança Pró Tradução da Bíblia 

Coordenação: Raquel Vilella 

Aliança criada em 2018 com o objetivo de facilitar a colaboração entre organizações já participantes 

do movimento de tradução da Bíblia no Brasil e sensibilizar a Igreja brasileira, buscando seu 

engajamento neste movimento.  

     Para orar: 

a) Que cresça a sensibilização da Igreja brasileira pela importância da tradução da Bíblia no contexto 

da obra missionária pelos povos não alcançados de todo o mundo; 

b) Que Deus levante mais pessoas para atuar no movimento de tradução da Bíblia, seja na linha de 

frente, na intercessão, no apoio espiritual ou financeiro; 

c) Que o Espírito Santo esteja muito presente na vida de todos aqueles que se dedicam direta ou 
indiretamente ao ministério de tradução da Bíblia, gerando colaboração radical, despertando a 
generosidade bíblica e garantindo forte unidade como corpo de Cristo.    
 

 



8. AES - Aliança Evangélica Sertaneja 

Coordenação: Carlos Henrique Santos 

Aliança criada em 2019 a partir da iniciativa do movimento Povos & Línguas, inicialmente com o 

nome de Avança Sertão. O objetivo é catalisar e unir esforços para evangelização e plantio de igrejas 

no sertão nordestino, alcançando as comunidades de forma integral. 

     Para orar:  

a) Pela evangelização nos municípios não alcançados;        

b) Pela unidade das agências e projetos que atuam no sertão; 

c) Por mais trabalhadores bem treinados para nossa seara. 

 
9. APEP - Aliança Pró Evangelização do Pantaneiro 

Coordenação: Reberson Versalli 

Aliança criada em 2020, tem como foco promover o relacionamento e a comunhão entre os seus 

aliançados, disponibilizar informações sobre desafios e oportunidades missionárias entre os 

pantaneiros, apoiar novas iniciativas, mobilizar a Igreja de Cristo em prol da evangelização do 

segmento, promover fóruns, congressos e encontros em favor da obra missionária no Pantanal.  

     Para orar: 

a) Que o Espírito Santo desperte a Igreja brasileira sobre a urgência e grande oportunidade de 

evangelização dos pantaneiros; 

b) Que as igrejas já plantadas amadureçam, sejam fortalecidas e sejam usadas para alcançar seu 

próprio povo; 

c) Que o Senhor derrame da Sua graça, coragem e perseverança sobre os aliançados.  

 

DAI - Departamento de Assuntos Indígenas 

O DAI não é uma Aliança, mas caminha ombro a ombro com o Departamento de Alianças Estratégicas. 

Foi iniciado em 1982 com a finalidade de estimular a participação da AMTB e da igreja brasileira no 

alcance das etnias indígenas do Brasil, de ser instrumento em defesa dos ministérios de alcance e 

assistência dos povos indígenas do nosso país, bem como promover a unidade das agências 

missionárias que atuam com o segmento. 

     Para orar: 

a) Sabedoria para lidar com as demandas sociopolíticas junto aos órgãos governamentais; 

b) Sabedoria no relacionamento com as igrejas indígenas e não indígenas e por mais irmãos indígenas 

com bom preparo teológico para alcançar seus pares; 

c) Estratégias para o retorno dos missionários ao campo, na forma e no tempo de Deus. 
 

ALIANÇAS PARCEIRAS 

ASSENOS - Associação Evangélica Nacional de Obreiros para Surdos 

Associação criada em 1996 com o objetivo de fortalecer os ministérios com surdos nas igrejas 

evangélicas, incentivar encontros nacionais, promover a unidade, compartilhar as experiências 

adquiridas, conhecimentos e recursos estratégicos para alcance do segmento. 



     Para orar: 
 
a) Por empatia e sensibilidade dos líderes de ministérios envolvidos com o segmento para 
compreensão do 'ser surdo', demonstração de amor nos contatos e imersão, bem como elevada 
fluência linguística; 
b) Que essas lideranças saibam interpretar bem o tempo atual dos surdos à luz da história passada e 
recente desta comunidade, que tem cultura e língua distintas da nossa; 
c) Que as lideranças ouvintes (ainda majoritárias) saibam compartilhar a liderança com os surdos 
dentro de um ambiente de profundo respeito linguístico e que a Igreja brasileira não perca o 'timing' 
histórico para passar o bastão da liderança para os surdos.  

 
ABRACI - Aliança Brasileira de Apoio aos Ciganos 

Aliança criada em 2009, tem como foco promover a unidade e a cooperação entre os diferentes 

ministérios interdenominacionais que atuam entre os ciganos no Brasil e a realização de capacitações 

especializadas na temática da missão cigana. 

     Para orar:  

a) Que o Senhor derrame da Sua graça, ânimo e perseverança sobre os ciganos;  

b) Pela tradução da Bíblia para os ciganos, por sabedoria; 

c) Pelos novos projetos de evangelização. 

 

Que o Senhor das nações continue nos usando com discernimento, sabedoria e graça. N’Ele, 

DAE/AMTB – Departamento de Alianças Estratégicas 

 

Mais informações: 

aliancasestrategicas@amtb.org.br 

45 99818 1218 (Márcio Schmidel) 

 

www.amtb.org.br  

contato@amtb.org.br 

21 99956 0036 

 

 


