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1 de Junho de 2013 

 

 

Prezado Líder de Missão, 

 

Neste próximo mês de Setembro, dias 25-28, líderes da igreja e de missões 

de toda a África irão estar reunidos para a Consulta da Missão Global --- 

Gana 2013. O propósito da consulta é para se concentrar sobre o tema 

disciplinar todos os povos na nossa geração,  com uma ênfase especial no 

contexto Africano. A nossa intenção é examinar completamente o que 

significa ser um crente discipulado, uma igreja fazedora de discípulos e uma 

nação discipulada.  

 

Gana 2013 irá ser um tempo significativo para a interacção e interface com 

o corpo de Cristo em África, bem como trabalhar em conjunto com eles 

através dos assuntos significativos que enfrentam em verem a Grande 

Comissão cumprida no seu grande continente. Como consulta, os 

organizadores gostariam de trazer um número seleccionado de líderes chave, 

que juntos querem buscar Deus e ouvir o seu coração e conhecer melhor a 

sua vontade através da colaboração colectiva por parte dos líderes por todo o 

mundo.  

 

Como líder de missão, a sua voz é necessária! Gostaríamos de desejar a sua 

participação, quer seja à distância ou no próprio evento em Gana. 

Antecedendo a consulta em Setembro iremos estar envolvidos em algumas 

pesquisas relacionadas com discipulado e discipular as nações, o qual 

gostaríamos de solicitar a vossa participação no que forem capazes.  

 

Anexado irá encontrar mais informação acerca de Gana 2013, explicando 

como o programa é estruturado, como se inscrever, e como pode estar em 

oração por este evento. Sinta-se à vontade para alargar este convite a 

outros que você achar que podem beneficiar da participação. Se tiver 

algumas dúvidas ou sugestões, sinta-se livre para escrever ou telefonar 

(david.bogosian@uscwm.org, 626-205-3413). Mais informações também 

podem ser encontradas em www.ghana2013.org. 

 

Bênçãos, 

 

David Bogosian 

Administrador Int.  

 

 

 

http://www.ghana2013.org/
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Visão Geral Executiva 
 
 
Datas: Desde a noite de 25 de Setembro até à noite de 28 de Setembro. 
 
Local: Centro de Convenção Pentecostal (Pentecost Convention Center), Accra, Gana. 

 
Propósito: Gana 2013 é uma reunião regional de seguimento da Consulta da Missão Global de Tóquio 2010. 

A intenção é para continuar a conversa iniciada em Tóquio sobre o tema de discipulado e missão. 
 
Delegados: Todos os delegados de Tóquio 2010 são bem vindos, assim como outros líderes de igrejas e 

missões que recebem um convite. 

Vinte por cento das reservas para os delegados foram postas de lado para os delegados não Africanos. 

 
Custo: A taxa de inscrição inclui hospedagem e alimentação, a taxa da conferência, e transporte de e para o 

aeroporto. 
O custo básico é $300 para Ganenses, $350 para outros Africanos, $400 para nações em desenvolvimento fora 

de África e $500 para aqueles vindos de nações desenvolvidas. Há um desconto de $50 para aqueles que se 

inscreverem antes de 1 de Julho. 

 
Inscrição: Inscrição on-line e pagamento pode ser feito através de www.ghana2013.org. Como um incentivo 

para convidar outros líderes, cada requerente aprovado irá receber um código que pode dar aos outros. Por cada 

pessoa registada usando este código, será dado um reembolso de $5. 

 
Destaques do Programa: Ghana 2013 são organizados 10 cursos, cada um relacionado com alguma dimensão 

crucial de discipular as nações (exemplos incluem: Discipular as Nações através de Transformar o Governo e a 

Liderança, Discipular a Próxima Geração, Discipular os Analfabetos). Os tópicos das Plenárias incluem temas 

que se relacionam com discipular as nações e a tarefa inacabada (exemplos incluem: Discipular Cristãos da 

Grande Comissão, o Desafio do Islão em África, Alcançar Grupos de Povos Descomprometidos de África). Está 

reservado para as noites um tempo especial de oração corporativa e buscar a Deus. 

 

Resultados Esperados: Resultados importantes de Gana 2013 incluem ver pesquisas nacionais sobre 

discipulado serem iniciadas em cada país de África, a adopção de todos os restantes grupos de povos 

descomprometidos em África, e uma declaração de aliança e desafio à igreja para ver o evangelho do Reino 

proclamado e demonstrado através de cada sector da sociedade Africana. 

 
Antecedentes: A viagem para Gana 2013 começou em 2010 na Consulta da Missão Global de Tóquio 2010 

(veja www.tokyo2010.org). Celebrando 100 anos de progresso desde Edimburgo 1910, o tema da consulta foi 

Fazer discípulos de cada povo na nossa geração.  Sentindo que Deus estava a falar à sua igreja global para 

fazerem do discipulado de todos os povos a prioridade para esta geração, os delegados Africanos de Tóquio 2010 

decidiram levar o espírito e visão da consulta para o continente de África. A Associação de Missões Evangélicas 

de Gana, juntamente com o Centro de Evangelização de Gana, aceitaram o desafio de acolher o evento e formar 

um comité anfitrião. O comité internacional é composto por muitos dos organizadores e parceiros da reunião de 

Tóquio 2010, incluindo a Associação de Missões do Terceiro Mundo, a Rede Global das Estruturas de Missão, 

a Associação das Missões Evangélicas da Nigéria, o Centro para Missão Mundial dos EUA, a Missão Nexus, e a 

Associação das Missões da Ásia, entre outras. 
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Gana 2013 FAQ 

 
Como são as instalações? 
O local para Gana 2013 é o Centro da Convenção Pentecostal, construído recentemente, em Accra, Gana. 

Completado em Março deste ano, é agora o maior e mais moderno centro de conferências da nação. Uma vez 

que o Centro da Convenção Pentecostal está localizado nos subúrbios de Accra, é recomendado que os 

delegados fiquem instalados no próprio centro da convenção, que tem alojamento adequado para mais de 1,000 

pessoas.  

 

Quando devo chegar e partir? 

O transporte para o Centro da Convenção Pentecostal irá ser arranjado do Aeroporto Internacional Kotoko, 

começando no dia 24 de Setembro e irá continuar até o dia 25. O transporte de regresso para o aeroporto irá 

começar no dia 29. A cerimónia de abertura do Gana 2013 irá ser na noite do dia 25 e a cerimónia de 

encerramento irá ser na noite do dia 28. Por favor, reserve a sua chegada na noite do dia 24 ou na manhã e tarde 

do dia 25. O único transporte de volta para o aeroporto irá ser no dia 29. Demora por volta de uma hora para ir 

do Centro da Convenção Pentecostal para o Aeroporto Internacional Kotoko. Uma lista das 63 companhias 

aéreas que servem o Gana pode ser encontrada em: 

http://www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/transport/airlines.php 

 
Qual é a situação com o visto/visa? 
Viajar para o Gana exige um visto/visa que deve ser obtido com antecedência numa embaixada do Gana. 

Adicionalmente, todas as pessoas que entrem no país, incluindo os cidadãos Ganenses, devem ter um cartão de 

vacinação amarelo com pelo menos o registo de febre amarela. O formulário de pedido para requerer um 

visto/visa para o Gana pode ser transferido de: 

http://www.ghanaembassy.org/uploads/files/Visa_Application_Form.pdf. A localização e contacto de 

informação para as embaixadas do Gana por volta do mundo podem ser encontrados em: 

http://www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/foreign_affairs/abroad.php. 

 
Como a consulta irá ser organizada? 
A consulta irá ser dividida entre sessões plenárias e reuniões com cursos de manhã e à tarde, e intercessão 

corporativa nas noites. Irá ser pedido a cada delegado para escolher apenas um dos dez cursos que eles irão 

participar durante a consulta. Os cursos irão analisar cinco questões relacionadas à sua área de actuação: 

1. Qual é o propósito de Deus nesta área? 2. O que está a acontecer actualmente em África? 3. O que falta ser 

feito? 4. Quais são algumas soluções para preencher a lacuna? 5. Como podemos nós trabalhar juntos para 

implementarmos essas soluções? 

No último dia da consulta, os Conselhos Nacionais de Investigação de Discipulado irão ser formados para 

continuarem o trabalho em curso em cada país em examinarem a extensão em que o evangelho do reino está a 

transformar cada esfera da sociedade, e a fazer recomendações à igreja a partir do que foi encontrado.  

 

Como me posso preparar para Gana 2013? 
Cada delegado é encorajado a orar acerca de qual o curso que sente dirigido a participar. Como parte do 

processo de inscrição, você irá ser encorajado a ligar-se com a equipa de liderança de cursos e participar nas 

actividades antes da conferência que antecedem a reunião em Setembro.  

 
Como posso orar? 
Ore pela unção do Espírito em cada orador, o líder dos cursos e delegado. Peça a Deus para preparar os nossos 

corações para receberem a sua mensagem e declará-la fielmente à igreja. Interceda por protecção, provisão para 

cada participante, e um espírito de unidade durante toda a consulta. 

http://www.ghanaembassy.org/uploads/files/Visa_Application_Form.pdf
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Gana 2013 Programa e Horário 
 
25 de Setembro 
 

3:00-5:00  Inscrição 

5:00-7:00 Jantar 

7:00-9:30 Cerimónia de Abertura 

 
26 de Setembro 
 

8:00-8:30  Adoração e Devocional Gabriel Barau 

8:30-9:30  Plenária 1: Discipulado Segundo Jesus Gbile Akanni 

9:30-10:00  Debate em Grupo  

10:00-11:00  Plenária 2: Elementos Essenciais da Grande Comissão Paul Eshleman 

11:00-12:15  Cursos  

12:15-2:30  Almoço e descanso  

2:30-3:30  Plenária 3: A Igreja Fazedora de Discípulos Opoku Onyinah 

3:30-4:00  Debate  

4:00-5:00  Plenária 4: Discipulado Nacional Stephan Mbogo 

5:00-6:15  Cursos  

6:15-7:30  Jantar  

7:30-9:30  Oração Corporativa: Discernir os Obstáculos Gbile Akanni 
 

27 de Setembro  
 

8:00-8:30  Adoração e Devocional: Liderar como Jesus Mike Adegbile 

8:30-9:30  Plenária 5: Discipular Líderes Gbile Akanni 

9:30-10:00  Debate em Grupo  

10:00-11:00 Plenária 6: Discipular Cristãos da Grande Comissão Marv Newell 

11:00-12:15  Cursos  

12:15-2:30  Almoço e descanso  

2:30-3:30  Plenária 7: Desafios da Grande Comissão Múltiplo 

3:30-4:00  Debate  

4:00-5:00  Plenária 8: Desafios da Grande Comissão Múltiplo 

5:00-6:15  Cursos  

6:15-7:30  Jantar  

7:30-9:30  Oração Corporativa: Discernir as Soluções Timothy Olonade 
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Gana 2013 Programa e Horário (continuação) 
 
28 de Setembro 
 

8.00-8:30 Adoração e Devocional Paul Eshleman 

8:30-10:00 Plenária 10: Relatórios e Desafios da Área de Cursos Múltiplo 

10:00-10:30 Debate em Grupo  

10:30-12:00 Plenária 11: Relatórios e Desafios dos Cursos Especializados Múltiplo 

12:00-2:30 Almoço e descanso  

2:30-3:30 Plenária 12: Examinando os 5 Componentes do Discipulado Nacional Múltiplo 

3:30-6:15 Reuniões do Grupo Nacional  

6:15-7:30 Jantar  

7:30-9:30 Relatórios e Delegação do Grupo Nacional Gabriel Barau 

 

 

Cursos 

 
Cursos de Transformação Nacional  

 
Discipular as Nações através de Transformar o Governo e a Liderança Stephen Mbogo 

Discipular as Nações através de Transformar os Negócios Vicky Warren 

Discipular as Nações através de Transformar o Ensino Superior Seth Anyomi 

Discipular as Nações através de Transformar as Artes Robin Harris 

Discipular as Nações através de Transformar a Saúde e o Bem Estar Enoch Nyador 

 
Cursos Especializados 
 

Discipular os não alfabetizados Greg Kelley 

Discipulado Baseado na Igreja Chris Ampadu 

Discipular a Próxima Geração Pamela Ayres 

Discipular a Diáspora Africana Richard Erhiwerien 

Começar num Grupo de Povo Não Alcançado Paul Eshleman 

 




