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Acyr de 
Gerone 
Junior

Sociedade Bíblica do 
Brasil (SBB)

É teólogo, possui MBA em Gestão Empresarial e MBA em 
Propaganda, Marketing e Comunicação Integrada. É pós- 
graduado em Projetos Sociais no Terceiro Setor e em Ciências da 
Religião. É mestre em Educação e doutor em Teologia. É pastor 
da Igreja Missionária Evangélica Maranata no Recreio e Secretário 
Regional da Sociedade Bíblica do Brasil no Rio de Janeiro.

He is a theologian, has an MBA in Business Management and MBA 
in Advertising, Marketing, and Integrated Communication. Has a 
postgraduate degree in Social Projects in the Third Sector and 
Science of Religion. He holds a master's degree in Education and 
a doctorate in Theology. He is pastor of the Maranata Evangelical 
Missionary Church in Recreio and Regional Secretary of the 
Biblical Society of Brazil in Rio de Janeiro.

Amanda 
Palusky

YWAM/Renew 
Outreach

Amanda é uma missionária da terceira geração de missionários da 
JOCUM de Kona, Havaí. Seu pai, David Palusky também fundou a 
Renew Outreach (renovar o alcance), que existe para equipar o 
Corpo de Cristo com ferramentas, mídia e estratégias para 
alcance dos mais remotos com o Evangelho. Ela atualmente 
trabalha em ambas as iniciativas Renew e End Bible Poverty Now 
(Extinção da Pobreza de Bíblia Hoje). Ela trabalha para equipar 
trabalhadores em campo com ferramentas de engajamento e 
distribuição da Bíblia, tais como espalhando mídias do Evangelho 
através de telefones celulares..

Amanda is a third generation missionary out of YWAM Kona, 
Hawaii. Her father, David Palusky also founded Renew Outreach, 
which exists to equip the body of Christ with tools, media, and 
strategies to reach the most remote with the Gospel.

She currently works with both Renew and the End Bible Poverty 
Now initiatives. She works to equip field workers with tools for Bible 
distribution & engagement, such as spreading Gospel media on 
cell phones.

Bill Wolfe Jesus Film Bill Wolfe é diretor do projeto Global Partnership with Jesus Film. 
Desenvolvimento de liderança e treinamento ministerial foram seu 
foco enquanto líder do Great Commission Training Center. 
Apaixonado por levar o Evangelho até aqueles que ainda não o 
viram ou ouviram em suas línguas nativas. Seu foco agora é a 
multiplicação do Reino através do impacto do filme JESUS

Bill Wolfe is Director of Global Partnership Strategy with Jesus Film 
Project. Both global leadership development and ministry training 
were his focus as he led the Great Commission Training Centers. 
Enthusiastic about providing the Gospel to those who have not yet 
heard or seen it in their own language, his time is now focused in 
multiplying Kingdom impact through the JESUS film.

Brian Alarid America Prays Brian Alarid é o Presidente e Fundador do America Prays 
(América Ora) e World Prays (O Mundo Ora). Ele é o Pastor 
Fundador da Passion Church. Ele possui 26 anos de experiência 
no ministério pastoral e como líder executivo. Anteriormente, Brian 
serviu como Diretor Regional para a Associação Evangelística 
Billy Graham.

Brian Alarid is the President and Founder of America Prays and 
World Prays. He is the Founding Pastor of Passion Church. He 
has 26 years of experience in pastoral ministry and executive 
leadership. Brian previously served as a Regional Manager for the 
Billy Graham Evangelistic Association.

Cirenio 
Reginaldo 
Terena

Pr. Cirenio Terena. Nascido no estado de Mato Grosso do Sul filho 
de um grande líder terena, sendo minha família dos primeiros ser 
evangelizado. Por volta do ano 2000, senti em meu coração ir 
para o estado de Mato Grosso MT, partindo com 32 famílias 
Terena. O governo nos deu um terreno enorme de 100.000 
hectarias. Casado com Cicera Chagas, um casal de filhos 
Húndara e Seanaywy. Me formei do Instituto Cades Barnea em 
1975. Só pastor atual na aldeia Irirí. Por volta de 2004, vendo a 
grande necessidade das etnias da região do Baixo Xingu MT, 
sentimos no coração criar um centro de apoio e treinamento para 
jovens indígenas da região. Atualmente treinamos todos os anos 
aproximadamente 20 à 30 jovens que voltam para suas aldeias de 
origem para pregar o evangelho.

Pr. Cirenio Terena was born in Mato Grosso state, to a great 
Terena leader who was among the first to be evangelized. In 2000 
he sensed in his heart a call to move 32 Terena families to Mato 
Grosso state. The government gave them 100,000 hecters of 
land. He’s married to Cicera Chagas, they have a boy and girl, 
Hundara and Seanaywy. Cirenio graduated from the Cades 
Barnea Bible School in 1975. He’s pastor of the Evangelical church 
in Iriri village. In 2004, seeing the tremendous need to help the 
ethnic people of the Lower Xingu, he sensed in his heart to create 
a training center to help the youth in that region. Today they about 
20 to 30 youth every year, who return to their villages of origen to 
preach the Gospel.

Cleonice 
Larsson

JOCUM Diretora da JOCUM- Porto Velho, Líder Regional de Missões e 
Fronteiras - Brasil

Director of JOCUM- Porto Velho, Regional Leader of Missions and 
Borders - Brazil.

Danny Lima Director of Global 
Mobilization for Orphan 
Justice Center

Danny (Dêni) Lima é o diretor de mobilização global para o Orphan 
Justice Center (OJC), uma organização sem fins lucrativos cujo 
objetivo é equipar a Igreja para cuidar dos órfãos cumprindo a 
vontade de Deus de que toda criança esteja em um lar amoroso. 
Danny também serve a International House of Prayer como diretor 
de adoração infantil. Danny é palestrante e líder de louvor desde 
1996. Ele e sua esposa Jessica têm cinco filhos. Como família, 
eles são missionários intercessores desde 2006 e atualmente 
vivem em Kansas City.

Danny Lima is the Director of Global Mobilization for Orphan 
Justice Center (OJC), a non-profit whose purpose is to equip the 
Church to care for the fatherless fulfilling God’s will that every child 
would be in a loving home. Danny also serves the International 
House of Prayer as the Children’s Worship Director. Danny has 
been a public speaker and worship leader since 1996. He and his 
wife Jessica have five children. As a family they have been 
Intercessory Missionaries since 2006 and currently live in Kansas 
City.

Dave Gibson Go2020 USA Dave Gibson tem mais de 40 anos de experiência em liderança de 
ministérios locais, nacionais e internacionais. 

Dave serviu 2 anos pelo Midwest Challenge, foi vice-presidente 
executivo da Fellowship of Christian Athletes (Associação de 
Atletas Cristãos) e diretor executivo da Missão América. 
Atualmente ele é diretor executivo da Go2020 USA e do Global 
Leadership Team (Equipe de Liderança Global). Por mais de 30 
anos ele é o Pastor de Missões e Evangelismo na Grace Church 
em Minnesota. 

Dave e sua esposa Wendy têm 5 filhos e 7 netos.

Dave Gibson has over 40 years of local, national, and international 
ministry leadership experience. 

Dave served 2 years with Midwest Challenge, was the Executive 
VP of Fellowship of Christian Athletes and Executive Director of 
Mission America. Currently he is Executive Director of Go2020 
USA and the Global Leadership Team. For over 30 years he has 
been the Pastor of Missions & Evangelism at Grace Church in 
Minnesota.

Dave and his wife Wendy have 5 children and 7 grandchildren.



David 
Hamilton

JOCUM David Joel Hamilton, filho de missionários metodistas unidos na 
América do Sul, serviu a Deus por mais de 30 anos na JOCUM. 
Ele e sua esposa Christine, foram pioneiros no trabalho da 
JOCUM em Santiago, Chile, e na primeira Escola de Estudos 
Bíblicos na América do Sul. Atualmente ele serve como Vice-
Presidente de Inovação Estratégica na Universidade das Nações 
(U das N), está na Equipe de Liderança INternacional da U das N, 
e também na Equipe de Liderança Global da JOCUM. 

Ele é o criador do app SourceView Bible, uma versão digital da 
Bíblia impressa. Liderou uma equipe de 200 pesquisadores de 50 
países diferentes para reorganizar as Escrituras de forma que 
envolvesse o significado original.

David e Christine têm quatro filhos: Jonathan, Timothy, Sarah, e 
Matthew, todos servindo como missionários na JOCUM.

David Joel Hamilton, the son of United Methodist missionaries in 
South America, has served God for more than 30 years in YWAM. 
He and his wife, Christine, pioneered the work of YWAM in 
Santiago, Chile, and the first School of Biblical Studies in South 
America. He currently serves as Vice President for Strategic 
Innovation for the University of the Nations (U of N), is on the 
International Leadership Team of the U of N, and is on the Global 
Leadership Team of YWAM.

He is the creator of the SourceView Bible app, a digital version of 
the printed Bible. He led a team of 200 researchers from 50 
different countries to reorganize the Scriptures in a way to engage 
the original meaning.

David and Christine have four children: Jonathan, Timothy, Sarah, 
and Matthew, all of whom are serving as missionaries in YWAM.

Elcio & 
Jacqueline 
Lodos

International House of 
Prayer - Kansas City 
(IHOPKC)

Elcio e Jaqueline Lodos são Diretores Executivos do 
departamento Internacional e do ministério de fala Portuguesa da 
Casa Internacional de Oração em Kansas City -IHOPKC

Viveram na Inglaterra por 20 anos plantando igrejas e fazendo 
missões tanto na Europa como no Brasil.

Elcio e Jaqueline são comprometidos com a preparação do corpo 
de Cristo no Conhecimento da beleza de Jesus e a liberação da 
Sua glória e propósitos em toda a terra. Através de conferências, 
livros e treinamento de líderes e igrejas, promovem o movimento 
de oração e adoração como fundamental para o completar da 
grande comissão e como preparação para o retorno de Jesus.

Eles vivem em Kansas City com seus filhos; Rabekah e Rafael.

Elcio and Jaqueline Lodos are the Executive Directors of IHOPKC 
International Department and Portuguese Department. They lived 
in England for 20 years planting churches and doing missions both 
in Europe and in Brazil.

Elcio and Jacqueline are deeply committed to the preparation of 
the body of Christ in the Knowledge of the beauty of Jesus and the 
release of His glory and purpose throughout the earth. Through 
conferences, books, and training of leaders and churches, they 
promote prayer and worship as foundational to the finishing of the 
great commission and to the preparation of the Lord’s return.

They live in Kansas City with their sons Rabekah and Rafael.

Eli Ticuna Sou pastor Indígena da etnia Ticuna, moro na aldeia Ticuna de 
Filadélfia, município de Benjamim Constant, estado do Amazonas.
Casado com Anita, juntos temos 04 filhos Josué e Calebe 
(gêmeos), Fredy e Ely William.
Em 1993 fui enviado a Rio de Janeiro pela missão Ticuna onde 
realizei o curso de médio em teologia.
Em 1996, fui convidado pelos anciãos Ticuna para dirigir a igreja 
em Filadelfia.
Em 2000 ajudei a fundar o Centro Indígena de Capacitação Bíblica 
e Profissional-CICBIPRO.
Sou membro fundador do Conselho Nacional de Pastores e 
Líderes Evangélicos Indigenas-CONPLEI, e missionario da JMN.
Tenho Licenciatura em Pedagogia pela UFAM Universidade 
Federal do Amazonas e atualmente sou mestrando em Educação, 
arte e História da Cultura pela Universidade Mackenzie, SP.

Pastor Eli Ticuna is an indigenous pastor of the Ticuna tribe, living 
in the village of Filadelfia, Benjamin Constante, Amazonas state. 
He is married to Anita with 4 children, twins, Josué and Calebe, 
Fredy and Eli William.

In 1993, He finished his Theology study in Rio de Janeiro through 
Ticuna mission. In 1996, he returned to his tribe in Filadelfia and 
pastored the Ticuna church. In 2000, he found found the National 
Counsel of Indigenous leaders and Pastors CONPLEI. He is also a 
missionary with the Baptist Mission of Brazil, JMN. He has his 
degree in pedagogy from UFAM, The Amazon Federal University 
with an MS in Education, Art, History and Culture through 
Mackenzie University in São Paulo.

Fernanda 
Fagundes

Mocidade para Cristo 
(MPC)

Fernanda Fagundes – Coordenadora da Missão MPC (Mocidade 
para Cristo) em Porto Alegre – RS. Atua também em treinamentos 
sobre Crianças em Situação de Risco pela Jocum e na 
mobilização de igrejas parceiras no cumprimento da grande 
comissão local.

Fernanda Fagundes - Mission Coordinator MPC (Youth for Christ) 
in Porto Alegre - RS. Also active in training on Children at Risk for 
JOCUM and mobilizing partner churches in the fulfillment of the 
great local commission.

Fernando 
Bispo

Cruzada Estudantil 
para Cristo (CRU)

Casado com Geovanna, pai do Tomás. Químico e Teólogo. 
Missionário da Cru Brasil entre estudantes desde 2003. Liderou 
projetos missionários para iniciar movimentos em universidades 
em diversos estados do Brasil, além de Angola e Itália. Entre os 
2015 e 2017, coordenou Missões Estudantis para América Latina 
e Caribe. Atualmente serve como diretor da Cru Campus para o 
Sudeste.

Fernando Bispo is married to Geovanna and is the father of 
Tomás. Chemist and Theologist. Missionary at Cru Brazil, working 
with students since 2003. Leader of missionary projects to start 
university movements in many states of Brazil, Angola, and Italy. 
Between 2015 and 2017 directed the Student Mission for Latin 
America and the Caribean. Now he is the director of Cru Campus 
in the southeast.

Hudson 
Medeiros

Brasil de Joelhos Bacharel em Teologia, especialização em Ministério Pastoral e 
Intercessão, pesquisador em Antropologia e História Brasileira e 
Civilizações. Fundador do Ministério O Renovo, São Luís-MA e da 
Casa de Oração em Brasília – DF ( base do Centro Apostólico 
Brasil de Joelhos), da Mobilização Brasil de Joelhos, da Junta 
Nacional de Remissão de Terra e membro do Conselho Apostólico 
Brasileiro. Casado com Risselma Teixeira, pai de Andréia e 
Juddson, avô de Pedro e 
Joaquim.

He has a Bachelor of Theology degree, specialization in pastoral 
ministry ans intercession, researcher in Anthropology and 
Brazilian History and Civilizations. Founder of "Ministério O 
Renovo" (The Renew Ministry), located in São Luís-MA, and of 
Brazilia House of Prayer (base of "Centro Apostólico Brasil de 
Joelhos), of the "Mobilização Brazil de Joelhos" (Brazil on its 
Knees Mobilization), of the "Junta Nacional de Remissão de 
Terra"(National Joint of Earth Remission) and member of 
"Conselho Apostólico Brasileiro" (Brazilian Apostolic Council). 
Married with Risselma Texeira, father of Andréia e Juddson, 
grandfather of Pedro e Joaquim.

Israel Saraiva Perspectivas Brasil Diretor do Movimento Perspectivas Brasil, membro do CMM 
(Center for Mission Mobilization), Teólogo.

Director of Perspectives Movement Brazil, member of CMM 
(Center for Mission Mobilization), Theologian.

Jader Jorge 
de Oliveira 
Terena

Jader Jorge De Oliveira, pastor ordenado em janeiro de 1994; 
casado com missionária/professora Arely José Oliveira. Bacharel 
em Teologia - Pós graduação lato-sensu em Ensino Religioso. 
Etnia Terena. Pastor de igreja local por 14 anos; Diretor 
do.Instituto.Biblico Cades Barneia por dois mandatos; Presidente 
da Missão Indígena UNIEDAS (União Indígena Evangélica da 
America do Sul) pelo quarto mandato.

Jader Jorge De Oliveira, ordained as pastor in January, 1994, 
Married to Missionary and Professor Arely José Oliveira, 
Bachelor’s degree in Theology – Post graduation MBA in Religious 
Training, Terena ethnic group. Pastor of a local indigenous church 
for 14 years; Director of the Kadesh Barnea Bible School for two 
terms, President of the Indigenous Mission UNIEDAS for a fourth 
term.



João Marcos 
Barreto 
Soares

Junta de Missões 
Mundiais (JMM)

João Marcos Barreto Soares é um apaixonado por missões, e 
lidera Missões Mundiais como Diretor Executivo há 10 anos. 
Possui 31 anos de experiência ministerial. Atuou como pastor 
sênior em São Paulo por 13 anos. Bacharel em Teologia pela 
Faculdade Teológica Batista de São Paulo e Mestre em Ciências 
da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo.

João Marcos Barreto Soares is passionate about missions, and he 
has been leading Missões Mundiais (World Missions) as an 
Executive Director for 10 years. With more than 31 years of 
ministry experience. He had been a senior pastor in São Paulo for 
13 years. He graduate in Theology in the Faculdade Teológica 
Batista of São Paulo and is Master in Sciences of Religion by the 
Universidade Metodista of São Paulo.

João 
Mordomo

Business As Mission/ 
Crossover Global 
(CCI)

Co-fundador e conselheiro do BAM Global ("negócios como 
missão") e de empresas BAM. Co-líder do grupo de trabalho 
"Business as Mission”, Movimento Lausanne. Autor, co-autor, co-
editor ou colaborador de vários livros, como o Lausanne 
Occasional Paper on Business as Mission, e a Bíblia Missionária 
de Estudo (Sociedade Bíblica Brasileira). Co-fundador e vice 
presidente sênior de Crossover Global ( CCI), movimento que tem 
plantado quase 2000 igrejas entre povos não-alcançados em 
alguns dos mais difíceis países do mundo. Atua há quase 30 anos 
como missionário transcultural, ministrando em mais de 50 países. 
Professor de estudos interculturais e Business as Mission na 
Columbia International University e Liberty University, entre 
outras. Formado em sociologia, Especializações em 
empreendedorismo, liderança e recursos humanos, Mestrado em 
teologia aplicada, Doutorado em estudos interculturais e estudos 
religiosos (PhD).

Co-founder and advisor at Global BAM (Business as Mission) and 
BAM companies. Co-leader of the BAM Lausanne Movement 
workgroup. Author, co-author, co-editor or collaborator of many 
books, as the Lausanne Occasional Paper on Business as 
Mission, and the Missionary Study Bible (Brazilian Biblical Society). 
Co-founder and senior VP of Global Crossover (CCI), a moviment 
that has settled nearly 2000 churches among unreached people in 
some of the most dificult countries in the world. He has been active 
for almost 30 years as transcultural missionary, preaching in over 
50 countries. He is a professor of intercultural studies and BAM at 
Columbia International University and Liberty University, among 
others. He is graduated in Sociology, specialized in 
entrepreneurship, leadership, and human resources, Master in 
Applied Teology, PhD in Intercultural Studies and Religious 
Studies.

Johan & 
Jeannette 
Lukasse

YWAM Johan e Jeannette Lukasse são missionários da JOCUM em Belo 
Horizonte, Brasil. Sua equipe começou vários centros ministeriais 
de atendimento a diferentes grupos de crianças necessitadas. Os 
Lukasse desenvolveram junto à Universidade das Nações o 
curso “Escola Crianças em Risco”. Atualmente viajam pelo mundo 
ensinando princípios para trabalhar com crianças em 
necessidade.

Jeannette é autora do livro Um Grito das Ruas!

Johan and Jeannette Lukasse are missionaries with YWAM in Belo 
Horizonte, Brazil. Their YWAM base started numerous successful 
ministries to children at risk.

Together with the University of the Nations, they have developed a 
three-month training school for workers among children in need: 
“The Children at Risk School.” Currently they teach with 
worldwide.

Jeannette Lukasse is author of: “A Cry from the Streets”
Loren 
Cunningham

YWAM Loren Cunningham é o fundador da Jovens Com Uma Missão.

JOCUM engloba ministérios de evangelismo, treinamento e 
misericórdia, e é gerida por 15000 pessoas de mais de 130 
nacionalidades. Loren é também co-fundador e Presidente da 
Universidade das Nações, a universidade global da JOCUM, que 
oferece cursos em 314 localizações/campi em mais de 100 
nações e em mais de 51 idiomas. 

Ele foi pessoalmente em todas as nações soberanas da Terra, 
todos os países dependentes, e mais de 150 territórios e ilhas. 
Isto lhe deu informações valiosas sobre as tendências globais e o 
preparou de forma única para compartilhar as estratégias de Deus 
para o evangelismo no mundo.

Loren Cunningham is the Founder of Youth With A Mission.

YWAM encompasses evangelism, training and mercy ministries, 
and is manned by 15,000 staff from more than 130 nationalities. 
Loren is also Co-founder and President of the University of the 
Nations, YWAM’s global university which offers courses at 314 
locations/campuses in more than 100 nations and in 51+ 
languages.

He has personally gone to every sovereign nation on earth, all 
dependent countries, and more than 150 territories and islands. 
This has given him valuable insights into global trends and uniquely 
prepares him to share God’s strategies for world evangelism.

Lourenço 
Buckman

Pr. Lourenço Buckman, ordenado em 1984, Missionário com 
HCJB Voz Dos Andes 35 anos, baixo M.I.UNIEDAS 15 anos no 
Brasil, Casado com Fay Martin Buckman 49 anos, dois filhos, 
Benjamin e Natã, Formado no Seminario de Filadelfia BS, Colombia 
College Chicago MS, President de PSS, Serviço de Apoio Pastoral, 
Professor do Seminario MINTS Internacional em America do Sul e 
Africa, Diretor de Treinamento Indígena Missionário, Movimento 
Ondas Unidas do Brasil.

Pastor Laurence Buckman, Ordained in 1985, Missionary with 
HCJB Voice of the Andes 35 years. In 2006, he became a 
missionary under Indigenous Mission UNIEDAS, Married to Fay 
Martin Buckman 49 years, two sons, Nathan and Benjamin, 
Graduated BS in Bible from Philadelphia Biblical University, MS in 
Communications from Colombia College Chicago, President of 
PSS, Pastoral Support Service, Professor with MINTS International 
Seminary in South America and Africa, Director of Indigenous 
Missionary Training for United Waves Movement in Brazil.

Lucilene 
Ferraz

Impact World Tour 
Brasil

Missionária do IWT Brasil e co-fundadora do movimento Jesus4all 
One Movement (Jesus para Todos - um Movimento), casada com 
Gillyard Ferraz, mãe de Joao Pedro e Leticia. Formada em 
Psicologia, especializada em Psicopedagogia, fez parte da equipe 
em Kona, Havai, que desenvolveu o Uniskript para o Português e 
tem atuado no Brasil treinando equipes para alfabetizarem de 
maneira rapida e eficaz.

She is missionary of the IWT Brazil and co-founder of the 
Jesus4all One Movement, married to Gillyard Ferraz, mother of 
Joao Pedro and Leticia. She is graduated in Psychology , 
specialized in Psychopedagogy, was part of the Kona team, 
Hawaii, which developed the Uniskript to Portuguese, and she has 
been training teams in Brazil to literate quickly and effectively.

Luís 
Hermínio

MEVAM É fundador presidente do Ministério MEVAM, cuja sede está 
localizada em Itajaí - SC. Possui uma trajetória ministerial ampla, 
construída sob o agir sobrenatural de Deus, com uma missão 
apostólica de influência mundial. Como ministro do evangelho, tem 
sua movimentação marcada por um ambiente de milagres, onde 
vidas têm sido despertadas a uma paixão contagiante por almas. 
Lidera uma aliança apostólica com líderes do Brasil/exterior, filhos 
ministeriais que caminham em comunhão e unidade denominado 
Presbitério Nacional a fim de apresentar ao Senhor uma igreja 
gloriosa. É casado com Iraci, tem quatro filhos e seis netas.

It’s founder and president of MEVAM Ministry, whose 
headquarters are located in Itajaí-SC. He has a ministry a broad 
ministerial path, built under the supernatural acting of God, with a 
apostolic mission of global influence. As a gospel’s ministry, he has 
his movement marked by a environment of miracles, where lives 
have been awakened to a contagious passion for souls. He is the 
leader of a apostolic alliance with leaders from Brazil/abroad, 
spiritual children who walked in communion and unity, called 
National Presbytery, in order to present to God a glorious church. 
He’s married with Iraci, has four children and six granddaughters.



Luke Herrin AIM/Missão para o 
Interior África (MIAF)

Diretor internacional da AIM/MIAF desde 2014. Estudou medicina, 
terminando sua formação, em 1990. Ao longo de sua jornada 
missionária tem usado a medicina como uma ferramenta para 
demonstrar o amor e compaixão de nosso Salvador, 
especialmente em lugares onde Cristo não é conhecido. Iniciou 
seu ministério com AIM/MIAF em 1990, com o desejo de alcançar 
os muçulmanos com o amor salvífico de Jesus. Serviu em vários 
locais no leste e chifre da África nos últimos 20 anos, todos eles, 
nações de acesso criativo, entre grupos de povos muçulmanos. 
Luke é casado com Jennifer há 30 anos e tem 2 filhas.

International Director of AIM since 2014. He studied medicine, 
graduating in 1990.Throughout his missionary journey he has used 
medicine as a tool to demonstrate our Savior's love and 
compassion, especially in places where Christ in unknown. He 
began his ministry at AIM in 1990, aiming to reach the Muslins with 
the saving love of Jesus. He has served in many locations in the 
east and in the horn of Africa in the past 20 years, all of them, 
crative access nations, among groups of Muslim people. Luke is 
married to Jennifer for 30 years and has 2 children.

Marcos e 
Sandra 
Gomes

Missão Amigos dos 
Ciganos (MAC)

Marcos é Diretor Executivo da Missão Amigos dos Ciganos. 
Especialista em Antropologia Intercultural. Formado pelo EC - 
Evangelize CIganos da MACI - 02 anos. Cursando Teologia. 
Sandra é teóloga, formada pelo EC - Evangelize CIganos da MACI 
- 02 anos. Co-fundadora da Igreja Étnica Cigana em Balneário 
Camboriú (SC). Plantação da Igreja Étnica Cigana em Caldas 
Novas (GO). Atualmente no Campo Missionário com Ciganos em 
Belo Horizonte.

Marcos is Executive Director of the Gypsy Friends Mission. He is 
specialized in Intercultural Anthropology, graduated from the EC - 
Evangelize Ciganos (Evangelize Gypsies) of MACI - 02 years, and 
is currently studying Theology. Sandra is a theologian, graduated 
from the EC - Evangelize Ciganos (Evangelize Gypsies) of MACI - 
02 years. She is co-founder of the Gypsy Ethnic Church in 
Balneario Camboriu (SC), settled the Gypsy Ethnic Church in 
Caldas Novas (GO), and she is currently in the Gypsy Missionary 
Field in Belo Horizonte.

Marisa Lobo Igreja Batista do 
Bacacheri/Pró Família/ 
Pró Mulher

Escritora, palestrante internacional, Psicóloga, Pós- Graduada em 
Saúde Mental e Filosofia de Direitos Humanos. Cursos de 
extensão : Transtornos psicológicos, Arte Terapia, 
Psicodiagnóstico, Psicossomática. Membro da Igreja Batista do 
Bacacheri em Curitiba/PR

Writer, international speaker, Psychologist, Postgraduate in Mental 
Health and Human Rights Philosophy. Extension course: 
Psychological Disorders, Art Therapy, Psychodiagnosis, 
Psychosomatics. Member of Bacacheri Baptist Church in Curitiba / 
PR.

Mark 
Anderson

Call2all Mark está envolvido em missões em todo o mundo há mais de 40 
anos.
Ele é o fundador e presidente da call2all, um movimento global que 
reúne o corpo de Cristo para completar a Grande Comissão. Este 
movimento inclui mais de 50.000 líderes, representando todos os 
países do mundo.
Ele está fortemente envolvido em facilitar o envolvimento da Bíblia 
em todo o mundo.
Atualmente, Mark é um líder da Juventude Com Uma Missão 
(JOCUM):
· Fundou Impact World, que conduziu iniciativas evangelísticas em 
mais de 3.000 cidades em todo o mundo.
· Foi pioneiro em campos de missões em quatro continentes 
diferentes, que servem como centros de treinamento e 
implantação.
· Em 2007, Mark assumiu o cargo de presidente da Rede Global 
de Pastores (GPN), iniciado pelo falecido Bill Bright, fundador da 
Campus Crusade.
Com sua esposa, Karen, ele criou uma família de seis filhos e 
atualmente tem 20 netos.

Mark has been involved with missions across the globe for more 
than 40 years. 
He is the founder and president of call2all, a global movement 
bringing together the body of Christ to complete the Great 
Commission. This movement includes more than 50,000 leaders 
representing every country of the world. 
He is heavily involved with facilitating Bible engagement around the 
globe.
Mark is currently a leader with Youth With A Mission (YWAM):
· Founded Impact World which has conducted evangelistic 
initiatives in 3,000+ cities globally
· Pioneered missions campuses in four different continents that 
serve as training and deployment hubs 
· In 2007, Mark took on a role as a President of Global Pastor’s 
Network (GPN), started by late Bill Bright, founder of Campus 
Crusade.
With his wife, Karen, he has raised a family of six children and 
currently has 20 grandchildren.

Matheus 
Torres

Retina Tecnologia Empresário cristão com ênfase na área de desenvolvimento de 
softwares de reconhecimento facial machine learning na área de 
segurança pública, controle de acesso, marketing e 
comportamento do consumidor. Desenvolve e representa 
soluções que hoje atuam no Brasil e Europa. Responsável pelo 
desenvolvimento do App AllBrazil em conjunto com o Call2All. 
Líder de jovens a mais de 9 anos e membro da IADRJ.

Christian businessman with emphasis on the development of facial 
recognition machine learning software in the area of public safety, 
access control, marketing and consumer behavior. He develops 
and represents solutions that today operate in Brazil and Europe. 
Responsible for the development of the AllBrazil app together with 
Call2All. Youth leader over 9 years and member of IADRJ.

Mauricio 
Cunha

CADI Diretor de programas da Secretaria Nacional de Proteção Global 
(MMFDH), doutorando em Políticas Públicas, engenheiro, 
administrador de empresas, mestre em Antropologia Social e 
coach de empreendedores sociais. Atuou como missionário em 
diversos países. Autor dos livros: "O Reino entre nós - 
transformação de comunidades pelo evangelho integral", 
"Cosmovisão Cristã e Transformação" e “O reino de Deus e a 
transformação social̈ . Fundador presidente do CADI - Centro de 
Assistência e Desenvolvimento Integral, (coalizão de 10 
organizações em 7 estados brasileiros). Assessor da Aliança 
Evangélica Brasileira para o tema “Igreja e Políticas Públicas” e 
Conselheiro Nacional de Assistência Social. Participou da Equipe 
técnica responsável pelo Diagnóstico da Realidade Social da 
Criança e do Adolescente de Curitiba.

Programs Director of the National Department of Global Protection 
(MMFDH), doctoring in public policies, engineer, company 
manager, master in Social Anthropology and social entrepreneurs 
coach. He has worked as a missionary in many countries. Author 
of the books: "O Reino entre nós - transformação de comunidades 
pelo evangelho integral", "Cosmovisão Cristã e Transformação" 
and “O reino de Deus e a transformação social". Founder and 
president of "CADI - Centro de Assistência e Desenvolvimento 
Integral" (Center of Assistance and Integral Development), 
(coalition of 10 organizations in 7 Brazilian states). Advisor of the 
Brazilian Evangelical Aliance (Aliança Evangélica Brasileira) to the 
topic "Church and Public Policies" and National Advisor oSocial 
Assistance. He has been part of the technical team responsible for 
th Diagnosis of Social Reality of Children and Adolescents of 
Curitiba.

Paul 
Eshleman

Finishing the Task Paul Eshleman é vice-presidente de parcerias e conexões na 
Campus Crusade for Christ International. Paul fundou o projeto 
JESUS onde foi diretor por 25 anos. Ele liderou o "I Found it 
Campaign", a EXPO 72 e encabeçou o comitê de estratégia e 
trabalho do Movimento de Lausanne. Paul atualmente serve como 
diretor executivo da Finishing the Task Network e preside a 
iniciativa Issachar. Ele vive no condado de Orange County, 
Califórnia.

Paul Eshleman is Vice President of Networks and Partnerships for 
Campus Crusade for Christ International. Paul founded the JESUS 
Film Project and was its Director for 25 years. He led the 
nationwide “I Found it Campaign”, EXPLO 72, and headed the 
Strategy Working Committee for the Lausanne Movement. Paul 
currently serves as the Executive Director of the Finishing the 
Task Network, and as President of the Issachar Initiative. He lives 
in Orange County, California

Pr. Fernando 
Macedo 
Brandão

Junta de Missões 
Nacionais (JMN)

Diretor Executivo da Junta de Missões Nacionais desde junho 
2007 e Reitor interino do Seminário Teológico Batista do Sul do 
Brasil desde junho de 2017. Casado com Márcia Brandão, tem 
três filhos: Fernanda, Ana Flávia e Guilherme. Cursou Teologia no 
Seminário Teológico Batista Mineiro e o Mestrado em Missiologia 
no Southeastern Baptist Theological Seminary.

Executive Director of the Junta de Missões Nacionais since 
2007and rector of the Seminário Teológico Batista do Sul since 
june of 2017. Married with Márcia Brandão, father of three kids: 
Fernanda, Ana Flávia and Guilherme. Studied Theology at the 
Seminário Teológico Batista Mineira and is Master in Missiology at 
Southeastern Baptist Theological Seminary.



Rodrigo 
Gomes

Associação das 
Missões 
Transculturais do 
Brasil (AMTB)

Casado com Cristiane e pai do Mateus e Miguel. Formado em 
comunicação social com especialização em publicidade e 
Marketing. Fundador e diretor executivo da Missão Evangélica 
BASE, criada em 2006, que oferece suporte as organizações 
missionárias através da mobilização de voluntários. Coordenador 
Nacional do Movimento VOCARE e diretor executivo da AMTB 
(Associação de Missões Transculturais Brasileira).

Married with Cristiane and father of Mateus and Miguel. Graduated 
in social communication with specialization in publicity and 
marketing. Founder and executive-director of “Missão Evangélica 
BASE” (BASE Evangelical Mission), created in 2006, which offers 
support to missionaries organizations trough volunteers 
mobilization. Notional coordinator of the VOCARE Movement and 
executive director of AMTB (Brazilian Association of Trans-cultural 
Missions).

Rodrigo 
Tapia

Unilivre Transforma Fundador e director da Unilivre Transforma. Coordena e ministra 
Conferências e Seminários sobre Reforma e Transformacao, 
Cultura do Reino, Cosmovisao Biblica e Discipulado às nacoes. É 
fundador e director de Publicações Transforma, especializada em 
literartura de Cosmovisão Biblica. Bacharel em Teologica e Doutor 
Honoris Causa em educacao Cristã. Autor do livro: “Senhor, 
ensina-nos a orar”. É casado com Carolina e mora em Curitiba.

Founder and director of Unilivre Transforma. Coordinator and 
minister of Conferences about Kingdom Culture, Biblical 
Cosmovision and Discipleship to the Nations. It is founder and 
director of Transforma Publications. Bachelor in Theology and 
Ph.D. in Christian education. Author of "Senhor, ensina-nos a orar" 
He is married with Carolina and lives in Curitiba.

Rodrigo 
Tinoco

Associação das 
Missões 
Transculturais do 
Brasil (AMTB)

Bacharel em tecnologia da informação e mestrando em 
Empreendedorismo Social e Tecnologia para impacto positivo pela 
City Vision University. Tem experiência como missionário 
transcultural na China (4 anos). Desde 2012 serve no ministério 
focado em povos não alcançados - PNA. Ativista com foco em 
zero povos não engajados - PNE. Atua na análise espacial de 
projetos com aldeias indígenas, comunidades quilombolas, 
acampamentos de ciganos, localidades ribeirinhas e presença de 
igrejas em todo o território nacional. Membro do Departamento de 
Pesquisa da AMTB, da Aliança de Pesquisadores em Missão - 
APeM Brasil e da Comunidade Global focada em Informação para 
Missões - CMIW Internacional.

Bachelor in information technology and master student in social 
and technological entrepreneurship at City Vision University. 
Experience as a transcultural missionary in China (4 years). Since 
2012 is engaged with the unreached people ministry. An activist in 
special analysis projects with Indians, quilombolas, gipses, 
ribeirinhas and the presence of locals churches in the whole 
national territory. Member of the Research Department at AMTB, 
Researchers in Mission Alliance Brazil and the Glocal Community 
focused in Mission Information - CMIW.

Ronaldo 
Lidório

APMT/WEC Pastor presbiteriano e missionário ligado à Agência Presbiteriana 
de Missões Transculturais (APMT) e à WEC Internacional. Atuou 
por nove anos no noroeste africano entre o povo Konkomba-
bimonkpeln como plantador de igrejas e tradutor do Novo 
Testamento. Desde 2002 trabalha no plantio de igrejas entre os 
indígenas na Amazônia brasileira e no treinamento missionário em 
diversos países. Teólogo e antropólogo, é autor de 20 livros. 
Ronaldo é casado com Rossana e pai de dois filhos, Vivianne e 
Ronaldo Junior.

Presbyterian pastor and missionary connected to the Agência 
Presbiteriana de Missões Transculturais (APMT) and the WEC 
International. Lived and served for nine years at the northwest of 
Africa, living with the Konkomba-bimonkplen as a church founder 
and translator of the New Testament. Since 2002 works founding 
churches for Indian people in Amazon and training missionaries in 
other countries. Theologist and anthropologist, he is the author of 
20 books. Ronaldo is married with Rossana and father of two kids: 
Vivianne and Ronaldo Júnior.

Stephanie 
Palusky

Renew Outreach Stephanie era uma missionário solteira na República Dominicana 
antes de se casar com seu marido, David. Stephanie e David 
começaram uma família enquanto serviam no Jocum da Albania. 
Enquanto auxiliavam, David fundou a Renew World Outreach na 
area de Atlanta, Stephanie home-schooled seus filhos, os quais 
partilham da mesma paixão que os pais: que todos tenham 
acesso à Palavra de Deus em suas línguas nativas.

Stephanie was a single missionary in the Dominican Republic 
before she married her husband, David. Stephanie and David 
started their family while serving alongside Youth With a Mission in 
Albania. While helping, David found Renew World Outreach in the 
Atlanta area, Stephanie home-schooled their two children, who 
both share their parents passion: That everyone would have 
access to God's Word in their own language.

Ton Sampaio Impact World Tour 
Brasil

Ap. Ton Sampaio é casado com a Karin e pai de Yasmin e Rafael 
Sampaio. Convertido aos 19 anos, ex-hippie, agora apóstolo, 
pregador internacional ( 41 países, nos 5 continentes). Tem 39 
anos de ministério, Estudou na Universidade das Nações no 
Hawaii e Chile. Diretor Administrativo do Impact World Tour para 
América do Sul e juntamente com sua esposa são diretores do 
Faith Ministres tb América do Sul.

Ap. Ton Sampaio is married to Karin and is the father of Yasmin 
and Rafael Sampaio. He became a Christian at the age of 19 years 
old. ex-hippie, now apostle, he is an international preacher (41 
countries and five continents). Ap. Ton is a minister for over 39 
years and he studied at the University of Nation in Hawaii and 
chile. Managing Director of Impact World Tour for South America 
and together with his wife they are directors of the Faith Ministries, 
also in South America.

Wellington 
Rodrigues de 
Oliveira

JOCUM Casado, pai de 2 filhos. Pioneiro das bases de Jocum no Rio. 
Liderou as iniciativas pioneiras no Morro do Borel, morro do Tuiuti, 
morro Dona Marta, e Parada de Lucas. Pioneiro da Base de 
JOCUM Maringá. Pioneiro do Projeto de Promoção Humana no 
rodeio de Barretos. Pioneiro e facilitador do Movimento A Bíblia em 
Cada Casa no Brasil.

Married, father of two kids. Pioneer of YWAM base in Rio. Started 
the initiatives of Morro do Borel, morro do Tuiuti, morro Dona Marta 
and Parada de Lucas. Pioneer at Maringa YWAM base. Pioneer in 
the Human Promotion Protection at Barretos. Pioneer and 
cooperator with the A Bíblia em Cada Casa no Brasil Movement.


