ARTES PARA O REINO 2017
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
Descrição curta

[ideal para whastapp]

O curso Artes Para o Reino tem o objetivo de fornecer ferramentas para
missionários e obreiros transculturais conhecerem as artes da comunidade onde
trabalham para que, através delas, a comunidade venha se tornar mais parecida com
o Reino de Deus.
Público-alvo: missionários transculturais, plantadores de igreja, obreiros locais,
seminaristas.
Data: 03 a 08 de setembro
Local: Base da ALEM em Brasília
Valor: R$ 350,00 (inclui hospedagem)
Mais informações: heber_negrao@wycliffe.org.br
Link: https://www.worldofworship.org/event/artes-para-o-reino-brasil/

Descrição longa [ideal para facebook]
O curso Artes Para o Reino tem o objetivo de fornecer ferramentas para
missionários e obreiros transculturais conhecerem as artes da comunidade onde
trabalham para que, através delas, a comunidade venha a melhorar seus pontos
fracos e suas dificuldades para, então se tornar mais parecida com o Reino de Deus.
Esse curso foi elaborado por missionários etnomusicólogos e envolvidos com
etnodoxologia em seus ministérios ao redor do mundo. Ele apresenta o método
"Criação Conjunta de Artes Locais" como um manual de pesquisa de etnoartes que
qualquer pessoa pode colocar em prática. (para mais informações veja aqui
https://www.worldofworship.org/ethnodoxology-manual/)
Durante todo o treinamento nós damos exemplos práticos para ilustrar como você
poderá ajudar sua comunidade a lidar com suas necessidades espirituais, sociais e
físicas através das suas artes.
Venha ampliar a sua caixa de ferramentas para o ministério transcultural através
das artes e aprenda a ser um facilitador de artes para estimular a criatividade local
em seu campo de trabalho.
Público-alvo: missionários transculturais, plantadores de igreja, obreiros locais,
seminaristas.
Data: 03 a 08 de setembro
Local: Base da ALEM em Brasília
Valor: R$ 350,00 (inclui hospedagem)

Link: https://www.worldofworship.org/event/artes-para-o-reino-brasil/
Mais informações: heber_negrao@wycliffe.org.br

Descrição detalhada [ideal para páginas de faceook e sites]
O curso Artes Para o Reino tem o objetivo de fornecer ferramentas para
missionários e obreiros transculturais conhecerem as artes da comunidade onde
trabalham para que, através delas, a comunidade venha se tornar mais parecida com
o Reino de Deus.
Esse curso foi elaborado por missionários etnomusicólogos e envolvidos com
etnodoxologia em seus ministérios ao redor do mundo. O livro Creating Local Arts
Together: A Manual to Help Communities Reach Their Kingdom Goals (veja aqui),
recentemente traduzido para o português, serve de base para este curso e será
oferecido para cada participante. Ele apresenta o método "Criação Conjunta de
Artes Locais" como um manual de pesquisa de etnoartes que qualquer pessoa pode
colocar
em
prática.
(para
mais
informações
veja
aqui
https://www.worldofworship.org/ethnodoxology-manual/)
Durante todo o treinamento nós damos exemplos práticos para ilustrar como você
poderá ajudar sua comunidade a lidar com suas necessidades espirituais, sociais e
físicas através das suas artes.
Venha ampliar a sua caixa de ferramentas para o ministério transcultural através
das artes e aprenda a ser um facilitador de artes para estimular a criatividade local
em seu campo de trabalho.
Ao final deste curso os participantes irão:
• Aumentar suas ferramentas para o ministério transcultural envolvendo as
artes,
• Aprender a usar o Manual de Campo de Etnoartes que o ajudará a levar a
comunidade a lidar com suas necessidades espirituais, sociais e físicas
através de suas artes.
• Conhecer possibilidades de estudos futuros e oportunidades de contato com
outros obreiros da mesma área.
Publico-alvo: missionários transculturais, plantadores de igreja, obreiros locais,
seminaristas.
Professores
• Héber Negrão (ALEM/MEIB)
• Saulo Silva (Igreja Batista)
• Meiry Bakairi (Centro AMI/CONPLEI)
Data: 03 a 08 de setembro
Local: Base da ALEM em Brasília
Valor: R$ 350,00 (inclui hospedagem)
Link: https://www.worldofworship.org/event/artes-para-o-reino-brasil/
Mais informações: heber_negrao@wycliffe.org.br

