PEM - TRABALHO C ONJUNTO PARA
ALCANÇAR AOS NÃO ALCANÇADOS
E
PARA
CAPACITAR
IGREJAS
PENTECOSTAIS EUROPEIAS NO
TRABALHO DE EVANGELIZAÇÃO MUNDIAL
(GRANDE COMISSÃO)
Objetivos para 2020 - Estamos orando com a
finalidade de:
•3000 missionários trabalhando em tempo integral.
•Alcançar no mínimo 7000 missionários por ano, para
trabalhar a curto prazo na divulgação do evangelho
•Alcançar 200 Grupos étnicos ainda não alcançados
pelo evangelho.
•Mobilizar, pelo menos, 100 000 intercessores
comprometidos a orar por missões
•Possibilitar que toda a Europa - que é um campo
missionário carente do evangelho - tenha a chance de
ouvir a palavra de Deus.
PEM em Ação:
•Rede Pentecostal Europeia Diretora de Missões
•Conferência anual para líderes missionários
pentecostais
•Canal para trabalhos humanitários, realizado por
membros das organizações da PEM
•Curso de missões anual em Bruxelas, para candidatos
a missionários
•LIDERANÇA! Treinamento para líderes, a curto prazo
•A secretaria está situada em Bruxelas. O objetivo é
servir a todos os membros da PEF em assuntos
relacionados a missões.
•Ministério criativo da PEM em cooperação com
iniciativas globais, que promovem a oração “Jumaa” em
igrejas europeias.

PEFY – FÓRUM PENTECOSTAL
EUROPEU PARA MINISTÉRIOS JOVENS
Conectando. Impactando. Promovendo visibilidade.
•Conectando os líderes jovens nacionais membros da PEF
•Servindo a juventude européia, ao servir os ministérios nacionais
jovens de cada nação.
Desenvolvimento de
conferências anuais
para líderes, recursos
distintos e informações.
•PEFY para a juventude
europeia:
na
•Equipes de impacto da
Última Conferência PEFY em Bratislava,
Eslováquia
PEFY - Trabalho de
divulgação acerca de Jesus à juventude da Europa. Seu país
pode fazer parte disso!

•Grupos Políticos da PEFY - Fórum para a juventude que possui
um chamado para servir a Deus e ao próximo na sociedade
•Equipes de oração da PEFY - Objetivo de desenvolver uma
abrangente rede de oração pelos jovens europeus
•Escola PEFY e serviços a estudantes - Conecta europeus
pentecostais que desejam servir em escolas, vivendo e
divulgando o amor de Deus de formas variadas.
info:www.pefy.eu
PEF Head Office - Chaussée de Waterloo 45
1640 Rhode St. Genèse (Belgium) Tel. +32 2 380 08 85
Email: headoffice@pef.eu - www.pef.eu
PEF Bank Account Number:
BNP PARISBAS FORTIS BANK
Rhode St. Genèse (Belgium)
PEF Account Number: 001 – 466 2209 – 77
IBAN: BE80 0014 6622 0977
BIC: GEBABEBB
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Por que PEF?
A COMUNIDADE EUROPEIA PENTECOSTAL (PEF)
foi fundada em 1987, para realizar o trabalho de evangelização
mundial (grande comissão).
Por que esse tipo de cooperação é importante?

1. Nós honramos a oração realizada por Jesus Cristo. O seu

2.

3.

4.

5.

desejo é que o mundo possa nos ver em união (João 17). Por
que? Para que as pessoas possam crer em Cristo. Nossa
união é um testemunho missionário.
Nós somos mais fortes quando estamos juntos em nossa
missão. 50 movimentos nacionais, ou mais, podem alcançar
muito mais longe do que simplesmente um. Nós temos
observado isso nos trabalhos de impacto missionário de curto
prazo ao redor da Europa. Juntos, também podemos
alcançar outros continentes com nosso trabalho de
evangelização mundial.
Nossa voz é mais forte quando estamos juntos. Nós
desejamos promover os valores cristãos. Nós queremos ser
canais de benção para o nosso continente e para o mundo,
como resultado de nosso trabalho em união.
Nós podemos servir melhor ao nosso próximo se estivermos
unidos. Nós enfrentamos diversos desafios na Europa:
Imigrantes, pessoas marginalizadas, discriminação, por vezes
racismo e também, ainda, pobreza. Muitos nos observam ao
redor do mundo. E, muitas vezes, os desafios são
demasiadamente grandes para uma igreja ou mesmo um
país sozinho. Juntos, podemos trabalhar melhor.
Juntos podemos construir uma força espiritual mais eficiente
contra o poder das trevas. Nós conhecemos o poder da
oração. Todas as vitórias que a igreja já obteve ocorreram
devido ao poder da oração. Temos o privilégio de crer na
ação do Espírito Santo e nos dons
espirituais. Nós seremos capacitados para
o ministério se estivermos cheios do
Espírito Santo. Sejamos unidos para a
alegria do nosso Senhor!

Visão e Objetivo da PEF
Ganhando almas através...
Evangelismos de IMPACTO Anuais

Desenvolver a colaboração através de ...
REDES DA PEF

O objetivo que move o coração da PEF, está em alcançar a
Europa de hoje com o evangelho. Essa é uma missão urgente,
visto a escuridão espiritual que prevalece na Europa.
Para esse fim, a cada ano a PEF mobiliza jovens e organiza
evangelismos de IMPACTO, em cooperação com os ramos PEM
e equipes da PEFY.

A PEF tem por visão unir forças que colaborem no trabalho de
alcançar o continente europeu para Cristo.
As ramificações da PEF: PEM (missões) e PEFY (jovens) tem
desenvolvido uma longa estratégia assim como outras áreas
também tem se difundido como: mulheres, igrejas étnicas,
Foram realizadas recentemente atividades de evangelismo em ministérios sociais, imprensa e crianças.
Budapeste, Luxemburgo e Palermo. Deus tem usado esses A PEF também trabalha em cooperação com a EPTA, que é uma
IMPACTOS não somente para salvar almas, mas também para associação de instituições acadêmicas.
trazer diversas denominações pentecostais em cooperação de
esforço e maior unidade espiritual.
No ano passado Deus usou o trabalho IMPACTO
LUXEMBURGO também para que as igrejas pentecostais
naquele pequeno país formassem a “Comunidade pentecostal
de Luxemburgo”.
Há algumas semanas atrás nossas equipes oriundas de
diferentes nações europeias divulgaram a mensagem da Páscoa
em diferentes distritos da capital da Sicília, Palermo, onde muitas
pessoas entregaram seu coração a Jesus. Ainda, esse trabalho
de evangelismo contou com 7 denominações pentecostais da
Sicília.
Em 2014 a PEF irá conduzir o trabalho IMPACTO BRATISLAVA, na
Eslováquia

Dr. Arto Hamalanen
Presidente da PEF

Último curso da PEM em Bruxelas, Bélgica

Edifício EMC onde PEF / PEM / PEFY têm seus
escritórios europeus.
Momentos durante o impacto Palermo 2013

