Membro de equipe TIMO

Descrição
Foco do ministério: fazer discípulos entre os não alcançados do
povo Maba. Zona rural de Oum Hadjer.
Objetivo: a Visão da Unidade do Chade diz respeito a ver
igrejas reprodutivas, missionais e maduras entre todos os povos
do Chade. O povo muçulmano de Oum Hadjer tem pouco ou
nenhum acesso ao evangelho e nosso desejo é ver uma igreja
nascer entre eles. A igreja nacional reconhece seu papel de
alcançar os não alcançados do país. Por isso precisa de ajuda
de missionários parceiros para encorajar e ensinar seus líderes.
Principais tarefas:
- Twofold – treinamento da equipe para um ministério
transcultural assim como discipular os não alcançados.
- Aprendizado da cultura e língua local, estudo intencional de
missiologia, evangelismo e discipulado.

Local
Chade

Data de início e duração
Setembro 2023 // 2 anos

Oportunidades: um benefício de ter uma equipe TIMO em Oum
Hadjer é que a igreja local é afiliada à igreja nacional parceira.
Além disso, haverá muitas oportunidades de encorajar, desafiar,
mobilizar e discipular os crentes locais.
Residência: disposição em morar em casas de blocos de cimento
e chão de cimento. Na maioria das casas não há eletricidade ou
água encanada. Alguns membros da equipe estão levantando
dinheiro para instalar um sistema solar de energia, mesmo
simples. A AIM fornece o aluguel da residência.

Membro de equipe TIMO

Experiência e qualificações
Requeridas
- Inglês nível 3; árabe chadiano nível 3
- Outras informações: Tentamos assegurar que o time seja o mais multicultural possível, porém, ainda é
necessário que os membros da equipe tenham, no mínimo, nível 3 em Inglês, devido ao fato de que o
currículo da equipe TIMO tem uma carga pesada de leituras, relatórios e discussões interativas. Os membros
da equipe focarão em aprender árabe durante o serviço no TIMO. Caso permaneça servindo em longo prazo,
precisará aprender francês.
Desejadas
- Experiência prévia com evangelismo, discipulado e plantação de igrejas. Uma aptidão forte em aprender
linguagens, ensino do Inglês, ensino de esportes etc.
- Treinamento bíblico
- Características pessoais: ensinável, capacidade de trabalhar em equipe, motivação, paixão pelos
perdidos, resiliência, flexibilidade, capacidade de viver de maneira simples, de suportar extremo calor,
disposição a adaptar-se à cultura local.

