
Missionário Pesquisador 
	 O Movimento Lausanne nasce no I Congresso Internacional de Evangelização 
Mundial, realizado em 1974, com a representatividade de 50 nações. A segunda edição  
do evento, ocorrida em 1989, contou com dezenas de representantes; o terceiro 
Congresso, por sua vez, promovido em 2010, registrou a presença de 197 nações 
delegadas. Continuando com o mesmo compromisso, hoje o Movimento Lausanne 
segue a cumprir seu chamado único para conectar líderes entre regiões, questões e 
gerações visando colaborar e trabalhar para o avanço do evangelho.

	 

O Movimento Lausanne visa:

	 1. O evangelho para cada pessoa.

	 2. Uma igreja evangélica para cada povo.

	 3. Líderes à imagem de Cristo para cada igreja.

	 4. Impactos do Reino em todas as esferas da sociedade.


	 O Movimento Lausanne fomenta diversas 
iniciativas em todo os continentes. Uma destas ações 
é incentivar os missionários pesquisadores 
(pesquisadores cristãos) a produzir informações para 
o avanço do evangelho. A Conferência de 
pesquisadores acontece desde 1986, com edições 
nos anos de 1996, 2001, 2005, 2008, 2011, 2015.


	 A 8º Conferência Lausanne Internacional de 
Missionários Pesquisadores, que acontecerá agora, 
em 2018, terá o tema "Pesquisa que guia o Impacto 
do Reino". A mesma será realizada perto de Nairobi, no Quênia, no mês de Maio. Seu 
objetivo é conectar influenciadores e idéias em relação à pesquisa da igreja para o 
cumprimento de sua missão global. O Congresso foi projetado para atender, 
especialmente:


	 - Pesquisadores de início de carreira com paixão por aprender novos 	 	 	
métodos de pesquisa e compartilhar descobertas;

	 - Líderes de agências de missão interessadas em entender e agir 	 	 	 	
estrategicamente de acordo com resultados de pesquisa;

	 - Pesquisadores cristãos com importantes descobertas para disseminar;

	 - Membros de departamentos de pesquisa denominacional;

	 - Cristãos envolvidos em pesquisas que desejem conhecer outras pessoas 	 	
que fazem o mesmo.




	 Nosso ministério tem sido voltado para este tipo trabalho desde 2012 quando 
começamos a servir na Ásia. Hoje, como missionário pesquisador servindo na 
organização missionária CONECTAR à Videira desde 2015, enviado pela igreja local e 
parceiros de diversas outras organizações, vemos uma excelente oportunidade de 
colaboração. Dentro do Brasil temos fornecido e disseminado dados para otimizar 
estratégias de plantio de igrejas, evangelismo, tradução da bíblia, projetos de curto prazo 
e outras ações de impacto no Reino de Deus. Nosso chamado segue no sentido de 
continuar e ampliar este trabalho.

	 Nesse contexto, por direção do Senhor e sob Sua graça, no Congresso Brasileiro 
de Missões em 2017 recebemos o convite da liderança da 8º Conferência para participar 
do evento. Com Deus ainda trabalhando, no inicio de 2018 recebemos uma bolsa do 
comitê organizador que nos isenta da taxa de inscrição e hospedagem. Estamos muito 
felizes por esta oportunidade dada por nosso Pai. Confiando que Ele completará Sua 
obra, temos no momento o desafio de completar os recursos para o transporte (Brasília-
Nairobi), o visto (Quênia) e demais despesas.

	 Caso você queira se envolver nessa ação missionária como sustentador / 
intercessor e possa nos ajudar, entre em contato. 


Rodrigo > Marido, pai de quatro filhos. Missionário Pesquisador. Enviado pela igreja local 
– IBCT e em parceira com outras igrejas. Gerente de Projetos - voluntário na organização 
CONECTAR à Videira. Servimos com consultoria voluntária e gratuita em Gestão do 
Conhecimento, ou seja, na coleta, organização, tradução e socialização de dados e 
informações. Construímos ferramentas de apoio ao trabalho no campo (missiográficos, 
painéis, etc). Trabalhamos com tecnologias digitais, entre outras atividades, para 
promoção de ações de impacto do Reino de Deus.


Organizadores da conferência:

Rodrigo Tinoco

rodrigotinocobr@gmail.com


WhatsApp:+55 61 999-664-046

Banco do Brasil

Agência: 1022-7

Conta: 21007-2


CPF: 784.117.931-68

Mais informações (em inglês): Pedidos de Oração:

http://www.globalcmiw.org/lirn


https://www.lausanne.org

1. Pela equipe organizadora.

2. Pelos participantes.

3. Pelos relevantes temas a serem tratados.

4. Pela colaboração entre a igreja ali representada.

5. Pelas vidas que serão salvas através dessa 
estratégia.
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