MISSÃO, MINISTÉRIO E LIDERANÇA
O que é?
O MML é um programa de liderança missionária e pastoral da IELB para auxiliar
os pastores e congregações a realizar a missão de Deus de forma mais efetiva e
intencional. Sua ênfase é o relacionamento do pastor com Deus, consigo mesmo, com
sua esposa, com a liderança da congregação e com o mundo, alvo da missão de Deus.
Quais os principais objetivos?
Pode-se dizer que o objetivo maior é alinhar todas as ações para a missão,
conjugando esforços para conectar as pessoas a Jesus. Mas o programa também
objetiva:
- Manter a centralidade dos meios da graça como instrumentos da missão.
- Capacitar pastores e esposas, buscando apoio nas ciências humanas como
ferramentas para a missão.
- Criar um ambiente de segurança, no qual os participantes possam dar e receber
auxílio.
- Dar início a um processo de despertamento e treinamento de lideranças da Igreja.
Como funciona o programa?
É um programa de três anos, com dois encontros anuais (uma conferência e um
retiro).
Os temas das conferências anuais serão:
- 1º ano: Liderança missionária
- 2º ano: Liderando mudanças de forma positiva
- 3º ano: Equipes alinhadas para a missão.
Os retiros anuais contam com uma proposta diferente:
- somente os pastores, olhando para o seu relacionamento com Deus;
- pastores e líderes das congregações, olhando para oportunidades e
desafios na missão de Deus;
- pastores e esposas, olhando para o matrimônio e a família como
oportunidade conjunta na missão de Deus.

O MML igualmente contará com a estratégia de grupos de colegas, sendo que
cada turma será dividida em grupos, visando uma maior integração e debate mais
aprofundado dentro desse grupo.
Com a participação do Seminário Concórdia, este programa conta créditos
como curso de extensão, sendo certificado pela Universidade Luterana do Brasil –
ULBRA, inclusive para as esposas.
Qual o investimento necessário?
A proposta aprovada no Conselho Diretor da IELB é que pastor e esposa
assumam 20% deste investimento (R$ 700,40 por ano), que a congregação participe
com 40% (R$ 1.400,80 por ano) e a própria IELB invista o restante. Este valor envolve
as despesas com o curso (palestrantes, material distribuído durante as conferências
e retiros, alimentação, hospedagem e viagem).
Como eu me inscrevo?
A inscrição é feita com o preenchimento da ficha de inscrição, que deve ser
assinada pelo pastor e esposa, pelo presidente da congregação e pelo conselheiro
distrital (no caso do conselheiro, a recomendação pode ser dada em e-mail
específico). Depois de preenchida, a ficha de inscrição deve ser enviada por e-mail,
fax ou correio. Como o programa prevê a participação de 20 pastores a cada ano, vale
a data de envio. Quando o grupo estiver completo, os demais participantes serão
relacionados para a turma do ano seguinte.
Como será o reembolso das despesas de locomoção?
Como é um programa oficial da IELB, utiliza a política de reembolso de despesas
de locomoção (rateio) aprovada pelo Conselho Diretor da IELB em 2014, com o
ressarcimento do valor das passagens, considerando-se o menor valor entre o que foi
gasto e o teto de R$ 0,28 por quilômetro por pessoa (quilometragem cidade a cidade,
calculada pelo Google Mapas).
Como são feitos os pagamentos?
A contribuição do pastor e esposa pode ser feita quando das conferências
anuais, mediante compensação com o reembolso das despesas de locomoção, ou
sendo enviado para a IELB, através dos canais habituais. A contribuição da
congregação deve ser enviada para a IELB até 30 dias antes da conferência anual. Em
caso de envio de valores para a IELB, deve-se informar a finalidade e o nome do pastor
através do e-mail joel@ielb.org.br ou tesouraria@ielb.org.br.
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