Pessoas Chamadas para Tomarem Responsabilidade

Apresentando a Miqueias
Fusão da Rede Miqueias com o Desafio Miqueias

Um Caminho a Seguir
Direção Estratégica para 2015

O Nosso Brado:
“Deus de amor e justiça, Deus de compaixão e misericórdia, Deus que veio e viveu entre nós,
que morreu por nós para que possamos viver a vida em toda a sua plenitude, bradamos que
a evidência do seu Reino entre nós agora tornou-se obscurecido com divisões, separação,
dicotomias, suspeita e desautorização. Precisamos de Si para nos unir de novo, reconciliar,
restaurar, recobrar e reviver para que possamos refletir o seu Reino no nosso mundo dorido
e aquebrantado, para que nós possamos ser como Jesus para todos: proclamando a
liberdade para o prisioneiro, recobrando a visão para o cego, livrando o oprimido, levando a
boa nova para o pobre – que agora é o ano do Senhor.” Precisamos de uma resposta
integrada e de missão integral.

O que o SENHOR pede de ti: que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes
humildemente com o teu Deus.
Miqueias 6:8

Devotados à Diversidade – Dedicados à Unidade
Mandato:
O que o SENHOR pede de ti: que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes
humildemente com o teu Deus. Miqueias 6:8

Visão:
Comunidades que vivem a vida em toda a sua plenitude, livre de extrema pobreza, de
injustiça e de conflito.

Missão:
Com raízes no Evangelho, nós nos tornamos agentes de mudança nas nossas comunidades:


Catalistas para a missão transformadora através da promoção da missão integral;



Movimento em direção a uma resposta unida para defender a redução da pobreza, a
justiça, a igualdade, a reconciliação, a segurança e o bem-estar para todos;



Uma rede que provê uma plataforma para aprendizagem compartilhada, reflexão e
ação incorporadas, demonstração da missão integral e facilitação de um centro de
fornecimento de informação.

Expresso através de indivíduos e grupos incorporados (família, igreja, comunidade,
emprego.)

Valores:



Centrada em Cristo;
Igualdade;




Humildade;
Unidade.

A Miqueias representa:


Um espaço de união e uma plataforma para reunir agências de auxílio, organizações de
missão, igrejas locais, universidades, negócios, denominações, alianças e movimentos
para aprender, inspirar, desafiar, lutar e comprometer a uma resposta missional e
integral no nosso mundo, tanto para o indivíduo quanto para grupos incorporados
(família, igreja, comunidade, organizações);



Um chamado para responder em solidariedade ao travesty da pobreza, da injustiça e
do conflito.

O que o SENHOR pede de ti: que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes
humildemente com o teu Deus.
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Foco: Missão Integral
A Miqueias é uma rede e um movimento para organizações e indivíduos comprometidos à
missão integral como é expressa através da sua resposta ao ministério do auxílio, da
reabilitação, do desenvolvimento, do cuidado da criação e da justiça. Compreendemos que:
A missão integral, ou transformação holística, é a proclamação e demonstração do
evangelho. Não significa simplesmente que a evangelização e o compromisso social
tenham que ser levados a termo lado a lado. Antes, na missão integral, a nossa
proclamação tem consequências sociais à medida que convocamos as pessoas ao amor e
ao arrependimento em todas as áreas da vida. E o nosso compromisso social tem
consequências para a evangelização enquanto damos testemunho da graça
transformadora de Jesus Cristo.

O que o SENHOR pede de ti: que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes
humildemente com o teu Deus.
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Objetivos Estratégicos da Miqueias
Objetivos

Catalista para a missão
transformadora através
da promoção da missão
integral

Resultados

Pesquisa





Representação



Formar grupo de oradores para
apresentar a missão integral em
vários fóruns.



Publicação



Série da Miqueias sobre a
Missão Integral;
Publicação do Jornal Semestral;
Boletins CoP (Comunidades de
Prática – sigla em inglês);
Documentos, livros, artigos de
membros.
Currículos missionais;
Discipulado integral;
Oficinas de treinamento sobre
tópicos de temas centrais.
Publicar atualizações, resultados
de pesquisas, declarações;
Aumentar o acesso a recursos
(livros, podcasts, material de
treinamento).
Estar presente em plataformas
estratéticas globais para
assegurar opinião.





Movimento em direção
a uma resposta unida
para defender a
redução da pobreza, a
justiça, a igualdade, a
reconciliação, a
segurança e o bemestar para todos

Globais
Iniciar pesquisa sobre questões
preocupantes.





Treinamento







Elevar a conscientização






Defesa de direitos





Lobbying




Apoiar as iniciativas de defesa
de direitos dos membros;
Vincular pedidos de campanha
dirigindo-se às autoridades
relevantes.




Regionais
Facilitar consultorias sobre
determinados temas.
Identificar oradores regionais e
praticantes para
compartilharem abordagens.




Estabelecer sinergias nacionais com
alianças, redes, movimentos e
organizações que compartilham a
mesma opinião.



Colecionar histórias de
transformação;
Convidar os membros a escrever e
dar opinião;
Traduzir materiais para o acesso
nacional.






Identificar membros para o crescente
grupo de treinadores para
compartilhar com toda a nação.




Apresentações em igrejas locais;
Produção de recursos para
distribuição;
Uso de arte e língua para transmitir
mensagens.
Reuniões com líderes cristãos;
Reuniões com autoridades civis;
Reuniões com autoridades nacionais;
Reuniões com líderes de outras fés.
Levantar questões nacionais com
pedidos de mudanças específicas;
Levantar questões globais
considerando contextos locais.






Desenvolver iniciativas de
lobbying na UE;
Explorar plataformas de
lobbying regionais.

Nacionais
Suprir pesquisa com realidades
contextuais.
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Objetivos

Resultados



Campanhas





Chamado à Ação





Rede que provê uma
plataforma para a
compartilhação de
aprendizagem, reflexão
e ação incorporadas,
demonstração da
missão integral e
facilitação de uma
provisão de informação
central.









Eventos da Miqueias;
Reflexão e resposta teológicas
e práticas;
Comunidades de prática (Cop
– veja tópicos centrais);
Compartilhação de recursos;
Amplificação da comunicação;
Resposta integrada;
Intercessão global.














Administração e
Quadro de Funcionários

Funções Principais:
 Formar oportunidades
estratégicas para realizar
objetivos;



Globais
Estabelecer campanha global
com “momentos” anuais (ciclos
de 2 a 3 anos).
Chamado à ação da Miqueias;
Declarações Globais:
seguimentos a aplicação;
Desenvolvimento de coalizão
para específicas campanhas.
Consultorias Trienais Globais;
Inclusão da INFEMIT (sigla em
inglês – Solidariedade
Internacional de Missão como
Transformação) nos eventos;
Inclusão de exemplos de boas
práticas nos eventos ;
Estabelecimento de CoPs para
desenvolver conhecimento,
conscientização, e
compartilhação de
aptidões/recursos;
Boletins informativos mensais;
Melhores plataformas de
informação (web, mídia social);
Atividades compartilhadas são
exploradas e iniciadas de modo
proativo;
Promover colaboração e
parceria;
Pontos de oração mensais com
devocionais.
Conselho Executivo:
o Nomeado entre o Grupo de
Coordenação Global para
assegurar boa administração
da Miqueias;

Regionais




Estabelecer coalizões
transnacionais.










Consultorias regionais e interregionais;
Grupos de coordenação
regional.




Grupo de Coordenação
Regional:
o
Membros da Miqueias;
o
Eleitos representantes de
suas regiões;
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Nacionais
Campanhas nacionais para tratar da
necessidade de transformação;
Solidariedade nas campanhas globais.
Estabelecer calendários de defesa de
direito para convidar as pessoas para
se envolverem;
Estabelecer iniciativas que convidam
a participação.
Conversações nacionais anuais;
Reuniões regulares com cobertura
nacional;
Grupo de coordenação nacional.

Grupo de Coordenação Nacional:
o Membros da Miqueias;
o Eleitos representantes para
ações nacionais;
Coordenador Nacional:

Objetivos

Resultados





Coordenar iniciativas de
movimentos;
Facilitar e expandir as
oportunidades de fazer
contatos;
Administrar a distinção da
marca Miqueias.





Globais
o Delega administração diária
ao Secretariado Global;
Grupo de Coordenação Global:
o Membros da Miqueias;
o Eleito entre os grupos de
coordenação regional e
alianças de colaboração
estratégica;
Secretariado Global:
o Diretor Global;
o Coordenador de Defesa de
Direitos;
o Coordenador da Rede;
o Coordenador de Pesquisa e
Communicação;

o

Regionais
Função de consultor e
voluntário para apoiar os
objetivos da Miqueias.

Nacionais
o Nomeado e apoiado pelo Grupo
de Coordenação Nacional.

o Equipe de Tradutores;
o Estagiários.

Tópicos Principais, Temas e Prioridades da Miqueias
Número

1

Tópicos Principais e Temas
Redução da Pobreza:
1.
2.
3.
4.

ODM – ODS;
Redução de risco e resiliência da comunidade;
Anti-corrupção;
Boa administração;
5. Comércio justo e ético;
6. Divisão entre ricos e pobres;
7. Foco nas pessoas vulneráveis e marginalizadas.

Reconciliação e Cura:

2

1.
2.

Feridas étnicas;
Divisão denominacional;
3. Conflito religioso;
4. Nacionalismo – migração – diáspora.

Aproximação e Prioridades


Todas as expressões nacionais da Miqueias devem explorar os seis tópicos principais dentro de seus
contextos e esboçar um plano estratégico para se dedicar a eles através de:
o Conversações anuais sobre a missão integral;
o Oficinas de treinamento regulares, reuniões, materiais de treinamento, oportunidades de
representação;
o Aumento da conscientização;
 Seleção do tema principal da campanha para cada ano, basedo nos tópicos centrais;
 As iniciativas da campanha global serão escolhidass através de pesquisa e consulta com os
coordenadores nacionais. Estas durarão de 1 a 3 anos, usando a trienal para lançamento e plataforma
de respostas e sugestões.
Prioridades de 2015
1. Transição de ODM para ODS: A Miqueias Nacional facilitará um evento de comemoração e pesar:
a. Comparar a situação nacional com os ODM;
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Número

3

Tópicos Principais e Temas
Violência Baseada no Gênero:

b.
c.
d.
e.

1.
2.
3.

Violência Doméstica;
Desigualdade de gênero;
Tráfico humano;
4. Proteção às crianças.

Procura do bem-estar da cidade:
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Aproximação e Prioridades

Acesso a serviços essenciais;
Transformação de ambientes perigosos;
Melhores condições de vida/morada;
Apoio à capacidade de oportunidades de trabalho e proteção
social;
5. Foco nos grupos marginalizados e vulneráveis.

2.

6a Consultoria Trienal Global: de 14 a 18 de setembro de 2015:
a. Tema: A Missão Integral e Shalom: justiça, paz e alegria;
b. Local: Lima, Peru;
c. Apresentação da aprendizagem e iniciativas nacionais.

3.

A Nova Marca da Miqueias estabelecida em níveis nacionais e global:
a. Finalização do logotipo e imagem de identidade;
b. Desenvolvimento e lançamento do Website;
c. Consolidação da unidade nacional e global.

4.

Desenvolvimento da nova administração da Miqueias:
a. Delegação de responsabilidade ao Conselho Interino;
b. Recrutamento das posições do Secretariado: (Diretor Global, Coordenador de Defesa de
Direitos e Pesquisa e Coordenador de Comunicação).

5.

Pesquisa e resposta à agenda pós-2015;

6.

Facilitação de conversações nacionais sobre a missão integral.

1.
2.
3.
4.

Ser o Sal e a Luz:
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1.
2.
3.
4.

Estilo de vida simples;
A família como missão;
Desenvolvimento de liderança missional;
Discipulado integral;
5. Melhora do currículo missional.

Fronteiras do Planeta:
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1.
2.

Cuidado da criação;
Efeito do desenvolvimento no mundo.

Solicitar que os líderes respondam;
Comemorar sucessos/lamentar o que não foi realizado;
Encourajar líderes a manter os compromissos;
Apresentar os ODS e novos focus da Miqueias.

Distinctivo da Miqueias
Valor Adicional da Miqueias
Global: baseando nos talentos, aptidões e aprendizagem de todas as nações, nós respondemos com solidariedade e humildade aos problemas que preocupam o nosso
mundo.
Inclusivo: Nós criamos, intencionalmente, o espaço para as várias organizações missionais (ajuda, missões, igrejas, faculdades, negócios, fundadores, indivíduos) para nos
encontrarmos e ficarmos juntos na visão compartilhada da missão integral.
Teologia e Prática: assegura que ambos trabalham de mãos dadas.
O que o SENHOR pede de ti: que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus.
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Valor Adicional da Miqueias
Discipulado Integral: o contínuo ensino e desenvolvimento mútuo.
Focado na Igreja: reconhece que a mudança sustentável precisa acontecer a nível de base; chamamos nossas igrejas para tomarem responsabilidade.
Voz Unida quanto à Defesa de Direitos: reconhece que mudanças exigem que mantenhamos nós mesmos e nossos líderes responsáveis pela provisão de uma sociedade onde
as pessoas são tratadas com justiça, livres de opressão e discriminação e oferecidas a oportunidade de realizar o potencial dado por Deus.
Resposta Integrada: promoção de parcerias, compartilhação de recursos, contatos, aproximações em conjunto – a fim de fomentar uma resposta holística, de múltiplas
faces.

O que o SENHOR pede de ti: que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus.
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Realidades Financeiras
Para que a Miqueias realize todo o seu potencial, precisaremos de um esforço combinado com todos
os membros, parceiros e fundadores para ficarem atrás do movimento da nossa Miqueias, capturando
a visão, vendo o efeito, ouvindo as histórias de mudança e confiando em Deus para multiplicar por
nós. Abaixo vai um sumário das exigências financeiras:
No.

Descrição

USD (Dolar
Americano)

GBP (Libra
Esterlina)

Observações

Renda

1

Contribuições Anuais dos Membros

2

Inscrição de eventos




3

Bolsas oferecidas para as atividades da Miqueias:
 Apoio à equipe de pessoal;
 Logisticas: despesas de viagens;
 Lançamento da nova Miqueias (logotipo and web
design, brochuras);
 Recrutamento de pessoal para a nova Miqueias;
 Consultoria dos Coordenadores Nacionais (anual).



Iniciativas de Defesa de Direitos e Campanhas
 Pesquisa e engajamento na agenda do Pós-2015;
 Preparação de materiais para campanhas;
 Lançamento de iniciativas de Campanha.
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Financial Requirement
Eventos da Miqueias:
1

£ 95.500








Isto pode variar à medida que os
membros se comprometem a
mais ou a menos por ano;
 As contribuições são recebidas
durante o ano.
Depende do número e do valor das inscrições;
A Miqueias trabalha na base de recuperação de
custos para cada evento.
O Diretor Global procura levantar fundos para
uma porção dos salários;
Para garantir representação em reuniões
internacionais – Custeio das despesas de viagem
da equipe da Miqueias ou de membros;
Precisa-se de subsídios especiais para apoiar o
estabelecimento da nova equipe de pessoal;
Compromisso para apoiar um encontro de todos
os coordenadores nacionais da Miqueias
assegurará responsibilidade e influência.
A pesquisa deverá, inicialmente, cobrir uma
ampla gama de opções, bem como explorar como
construir sobre os ganhos anteriores. Opções são
então apresentadas à Miqueias. Uma vez que um
tema da campanha é selecionado, as propostas
podem ser elaboradas para financiar este esforço,
especificamente. Antecipa-se que a iniciativa de
campanha custe entre $80.000 a $150.000
dólares.

 Todos os eventos da Miqueias
$ 30.000
£ 19.100
Conversações Nacionais custam de
requerem que os participantes
$1.500 a $8.000 dólares (depende
custeiem todas as despesas;
do local, tamanho e número de
 Na medida do possível, os
oradores). Planejamos 10 em 2015;
orçamentos são feitos com base
na recuperação do custo;
 Consultorias Regionais: duram, em
geral, 5 dias. Custam entre $15.000
 Os fundos são necessários para
e $30.000 dólares. Geralmente, uma
formar um subsídio cobertor, de
região por ano. Nenhuma planejada
modo a garantir que todos os
em 2015;
membros possam participar;
 Consultorias Globais: 5 a 6 days,
$ 60.000
£ 38.200
custam entre $40.000 e $80.000
dólares. Trienais – a próxima será
em setembro de 2015;
$ 40.000
£ 25.500
 Coordenador Global.
 Inclui ajuda de viagem.
Defesa de Direitos da Miqueias:
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teu Deus.
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2

$ 150.000

No.

Descrição

USD (Dolar
Americano)

GBP (Libra
Esterlina)

Observações




3

4

Pesquisa e apresentação de opções;
Desenvolver materiais para
campanhas;
 Lançar campanhas;
 Coordenaor de Defesa de Direitos.
Publicações da Miqueias:
 Série da Miqueias;
 Jornal da Miqueias;
 Coordenador de Pesquisa e
Comunicação.
Subsídios para Iniciativas Especiais:
 Desenvolvimento de Artes e Música
da Miqueias;
 Currículo Missional.

$ 120.000
$ 40.000

£ 76.400
£ 25.500

$ 10.000
$ 5.000

£ 6.400
£ 3.200

$ 40.000

£ 25.500

$ 15.000

£ 9.500

$ 10.000

$ 6.400

$ 5.000

£ 3.200



Inclui despesas de viagens.



Desenvolvimento de recursos
para garantir maior
compreensão da missão integral.



Desenvolver um livro de música
e obras de arte da Miqueias para
apoiar metas e objectivos;
Iniciar discussões com
faculdades sobre um currículo
missional;
Treinar membros para conduzir
oficinas de treinamento sobre
cura de feridas étnicas.

•


Treinamento ToT (sigla em inglês –
Treinamento para Instrutores)

•

Convite para Participar
1) Contribuições anuais de membro:
A Miqueias cria seu orçamento de funcionamento anual baseado nas promessas feitas pelos
membros. Nós não definimos uma tabela de contribuições, apesar de apresentarmos um quadro de
orientação para ajudar os membros a saber aproximadamente o que eles poderiam considerar como
sua contribuição anual. Incentivamos os membros a considerar, em oração, o quanto podem se
comprometer a contribuir. Idealmente, com o objetivo de oferecer esta contribuição no primeiro
semestre do ano, de modo a ajudar a Miqueias na implementação de suas actividades principais.
2) Parceria
A Miqueias convida organizações e indivíduos a formar parceira conosco e ver realizada a nossa
visão compartilhada. Para tanto, estamos buscando organizações e indivíduos que se comprometam
a caminhar com a gente através do patrocínio da Miqueias. A parceria pode ser:




Para a Miqueias global: subsídios a serem usados onde houver necessidade;
Para específicas iniciativas;
Para subsidiar um funcionário específico.

Estamos buscando parcerias que possam ser comprometidas para um número de anos, de modo a
dar à Miqueias a oportunidade de estabelecer bem as suas novas abordagens.
3) Proposta/Apoio Baseado em Auxílio

O que o SENHOR pede de ti: que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente com o
teu Deus.
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A Miqueias busca estabelecer um grupo de organizações e indivíduos financiadores que estejam
dispostos a receber propostas de eventos e iniciativas específicas e contribuir para esses custos. Por
exemplo, a próxima Proposta para uma Consultoria Global.
Esperamos que tenham captado a nossa visão e se juntem a nós agora quando vemos o Reino de
Deus chegar, quando vemos a transformação em comunidades ao redor do mundo e à medida que
levantamos a nossa voz para falar abertamente sobre a defesa de direitos.

Agradecemos antecipadamente
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