Queridos irmãos,
nos últimos anos temos desenvolvido algumas ferramentas para ações missionárias que
listamos a seguir, caso lhes sejam úteis. Nosso desejo é contribuir no trabalho de
evangelização e plantio de igrejas entre os que pouco ou nada ouviram de Cristo.
No Senhor Jesus,
Ronaldo e Rossana Lidório

Pesquisa e Análise Sociocultural
Método Antropos - Ferramenta de pesquisa sociocultural
Descrição: Um método categorizador a partir de 418 perguntas orientadoras visando a
análise e compreensão étnica ou de segmento social.
Utilização: Pessoas envolvidas em pesquisa sociocultural e missionária, projetos de
evangelização e plantio de igrejas em contexto intercultural.
Acesso: Texto completo em formato de E-book pelo site www.instituto.antropos.com.br
(Consultoria / Antropologia / Contexto étnico)
Método Urbanos - Ferramenta de pesquisa sociocultural urbana
Descrição: Um método categorizador desenvolvido a partir de 15 pontos de pesquisa
visando a análise e compreensão de um agrupamento humano em contexto urbanizado.
Utilização: Pessoas envolvidas em pesquisa sociocultural e missionária, projetos de
evangelização e plantio de igrejas.
Acesso: Texto completo no site www.instituto.antropos.com.br (Consultoria / Antropologia
/ Contexto urbanizado)
Método Dialektos – Ferramenta de aprendizado de línguas
Descrição: Método orientador no aprendizado de línguas.
Utilização: Pessoas envolvidas em programas pessoais e missionários de aprendizado de
língua e avaliação de nível linguístico.
Acesso: Texto completo no site www.instituto.antropos.com.br (Consultoria / Linguistica –
Aquisição linguística)
Livro: Antropologia Missionária - Introdução à teoria antropológica, método Antropos de
análise sociocultural e conceitos bíblicos de evangelização e contextualização.
Acesso: Pedidos para equipe.antropos@terra.com.br ou maiores informações pelo site
www.instituto.antropos.com.br (Publicações / Livros e E-books)
Livro: Dialektos – Apresentação de um método orientador desenvolvido para cooperar no
aprendizado de línguas bem como na avaliação de nível de aquisição linguística.
Acesso: Pedidos para equipe.antropos@terra.com.br ou maiores informações pelo site
www.instituto.antropos.com.br (Publicações / Livros e E-books)
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Evangelismo e Plantio de Igrejas
Curso online: Teologia e Estratégias de plantio de igrejas
Descrição: Um estudo online (16 horas) da teologia bíblica, seus princípios e valores quanto ao plantio de
igrejas. Exposição de estratégias bíblicas e funcionais no plantio de igrejas. Textos, vídeos e fórum.
Utilização: Plantadores de igrejas, estudantes e professores de missiologia.
Acesso: Português: www.plantandoigrejas.org.br e www.ftsa.edu.br / Inglês: www.churchplanting.com.br
Fórum de plantadores - Fórum, artigos e estudos de caso selecionados sobre plantio de igrejas
Descrição: Um ambiente para a troca de informações, experiências e estudos de caso sobre plantio de igrejas.
Utilização: Plantadores de igrejas, estudantes e professores de missiologia.
Acesso: Pelo site www.plantandoigrejas.org.br (Sessões Artigos, Estudos de caso e Fórum)
Livro: Plantando igrejas – Teologia bíblica do plantio de igrejas e contextualização. Exposição de estratégias
bíblicas e funcionais no plantio de igrejas.
Acesso: Pelo site www.editoraculturacrista.com.br (Sessão livros)
Livro: Contextualização – A fiel comunicação do evangelho (Co-autoria) – Org. Barbara Burns
Acesso: Pelo site www.transcultural.info

Indígenas do Brasil
Relatório Indígenas do Brasil

2010

Descrição: Resultado de 2 anos de pesquisa e avaliação das etnias indígenas do Brasil visando seu
dimensionamento e desafios. Trabalho realizado junto ao Departamento de Assuntos Indígenas da AMTB. Os
dados, gráficos e desafios estão disponíveis em forma de relatório, powerpoint e vídeos.
Utilização: Igrejas, missionários, Agências missionárias, mobilizadores de missão, estudantes de missiologia,
pesquisadores e estudantes de indigenismo.
Acesso: Pelo site www.indigena.org.br
Relatório Indígenas do Brasil 2010 –Análise de dados
Descrição: Análise dos dados referente ao Relatório Indígenas do Brasil 2010, disponível em 12 arquivos
Utilização: Agências missionárias filiadas à AMTB e CONPLEI
Acesso: Sob solicitação, para Agências filiadas à AMTB e CONPLEI, pelo email ronaldo.lidorio@terra.com.br
Livro: Indígenas do Brasil – Avaliando a missão da Igreja perante o cenário indígena brasileiro (Organizador)
Acesso: Pelo site www.editoraultimato.com.br
Livro: A questão Indígena – Uma luta desigual (Co-organizador juntamente com Isaac Souza)
Acesso: Pelo site www.editoraultimato.com.br
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Antropologia missionária
Revista Online de Antropologia
Descrição: Publicação de artigos, dissertações e resenhas que possam servir de construção de pensamento e
atualização de conhecimento para a comunidade antropológica.
Utilização: Estudantes e acadêmicos ligados à Ciência social, pesquisadores e missionários em geral.
Acesso: Pelo site www.revista.antropos.com.br
Curso – Pós Graduação em Antropologia Intercultural
Descrição: Um curso que nasceu da parceria da UniEvangelica com o Instituto Antropos e visa qualificar
pesquisadores e missionários com esta ferramenta acadêmica. Especialização registrada no MEC.
Utilização: Pesquisadores, missionários e coordenadores de projetos graduados que visam a desenvolver o
conhecimento antropológico, especialmente entre as populações ribeirinhas e indígenas.
Acesso: Informações pelo site www.instituto.antropos.com.br (Sessão cursos) e inscrições pelo email
equipe.antropos@terra.com.br. 375 h/a – 6 disciplinas presenciais – Manaus/AM
Capacitação antropológica
Descrição: Presencial (6 dias, 1 vez por ano) ou em DVD (42 horas). Expõe o método Antropos de análise
sociocultural: um método categorizador a partir de 418 perguntas orientadoras visando a análise e
compreensão de uma etnia ou segmento social
Utilização: Pessoas envolvidas em pesquisa sociocultural e missionária, projetos de evangelização e plantio de
igrejas em contexto intercultural
Acesso: Pelo site www.instituto.antropos.com.br

Treinamento de líderes locais
Programa de treinamento de líderes locais autoctones
Descrição: Programa em 6 módulos desenvolvido para dar treinamento bíblico, pessoal e ministerial a líderes
locais visando a autoctonia. Aplicado entre os KonKombas de Gana, possui uma abordagem modular para
grupos com ênfase na oralidade e de perfil relacional e informal na transmissão do conhecimento. No Brasil
pode ser aplicado entre os Indígenas, Ribeirinhos, Ciganos, Sertanejos e Quilombolas. Entre indígenas: CBMI
(Capacitação Bíblica Missionária Indígena)
Utilização: Plantadores de igrejas, missionários em geral, Agências missionárias e Igrejas que possuam o
objetivo de investir no treinamento de líderes locais.
Acesso: Programa completo disponível pelo site www.instituto.antropos.com.br (Sessão Cursos / Treinamento
de líderes locais autoctones) ou maiores informações pelo email equipe.antropos@terra.com.br
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Intercessão
Calendário de oração (Euza Lidório)
Descrição: Um Calendário mensal produzido por Euza Lidório com o objetivo de infomar motivos de oração
pelo mundo missionário em geral. Distribuição gratuita.
Utilização: Crentes em geral, pequenos grupos, igrejas, missionários e agências missionárias.
Acesso: Pedidos podem ser feitos enviando o endereço postal para equipe.antropos@terra.com.br

Vida missionária
Livro: Liderança e Integridade (vida com Deus e ministério)
Acesso: Pelos sites www.liderancaeintegridade.com.br. e www.editorabetania.com.br (sessão Liderança)
Livro: Missões, o desafio continua (chamado e perseverança)
Acesso: Pelo site www.editorabetania.com.br (sessão missões)
Livro: Restaurando o ardor missionário (missão e obediência)
Acesso: Pelo site www.cpad.com.br
Livro: Konkombas (plantio de igrejas e estudo de caso)
Acesso: Pelo site www.cpad.com.br
Livro: Com a mão no arado (reflexões quanto à missão)
Acesso: Pelo site www.editorabetania.com.br

Outros livros publicados
Unafraid of the Sacred Forest (www.christianfocus.com)
Onbevreesd voor het heilige bos (www.boekhandel.org)
Missionary Anthropology (www.churchplanting.com.br)
Novas Fronteiras (www.ronaldo.lidorio.com.br)
Missão Integral (www.editoraultimato.com.br) – Co-autoria – CBE II
Verdadeiro Cristianismo ou Falsa Religiosidade? (www.socep.com.br)
Dictionary of Mission Theology (www.ivpress.com) – Co-autoria – Org. John Corrie
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Sites que abrigam ferramentas
www.instituto.antropos.com.br
www.liderancaeintegridade.com.br
www.revista.antropos.com.br
www.missionews.com.br
www.churchplanting.com.br
www.plantandoigrejas.org.br
www.ronaldo.lidorio.com.br
www.ronaldo.lidorio.com.br/eng
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