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O que é a Aliança Charis?
Desde o nosso início humilde até a comunhão global de hoje, as igrejas da Aliança Charis compartilham um objetivo comum: ser fiéis
e criativos em refletir o Filho de Deus e Sua palavra entre as diferentes culturas de nosso mundo. Nosso movimento começou em
uma pequena vila alemã em 1708, quando um grupo de oito homens e mulheres se comprometeu a criar uma igreja fiel aos
ensinamentos do Novo Testamento. A perseguição logo nos obrigou a emigrar para a América do Norte. Ao longo dos séculos, o
movimento se transformou, se dividiu e cresceu, de modo que hoje somos representados por igrejas e ministérios em trinta e um
países. Enquanto igrejas individuais e associações de igrejas mantêm sua autonomia, a Aliança Charis é uma plataforma para essas
igrejas colaborarem em questões de interesse e benefício comum.

O que fazemos?
Em 2008, em um encontro histórico perto de Schwarzenau, Alemanha (o berço do nosso movimento), delegados de 15 países se
reuniram para explorar formas de maior cooperação no ministério. O resultado foi o Compromisso Charis com a Missão Comum,
que descreve nossos compromissos com a plantação de igrejas, capacitação de liderança e ministérios integrais (“fazer o bem” em
nossas comunidades). Seja em nível local, regional ou internacional, os membros da Aliança Charis procuram compartilhar seus
conhecimentos e recursos, e fazer parceria uns com os outros no ministério.
Acesse o Compromisso Charis com a Missão Comum

O que cremos?
Em 2015, em um encontro histórico em Bangkok, Tailândia, delegados de 19 países se reuniram para finalizar uma nova expressão
das crenças centrais de nosso movimento global. O Compromisso Charis com a Identidade Comum é dividido em três seções. O
primeiro afirma nossa unidade com o Corpo de Cristo global. A segunda afirma nosso compromisso com os princípios fundamentais
da ortodoxia cristã histórica e com o movimento evangélico global. A terceira seção resume algumas convicções e práticas
particulares do nosso movimento que desenvolvemos com o objetivo de sermos fiéis aos ensinamentos do Novo Testamento em
nosso mundo hoje.
Acesse o Compromisso Charis com a Identidade Comum

Onde vivemos e servimos?
As Associações Membros da Charis Alliance estão localizadas na Argentina, Bahamas, Brasil, Camboja, Camarões, Canadá, Chade,
República Centro-Africana, Estados Unidos, Filipinas, França, Haiti, México e Nigéria.
As Associações de Observadores estão localizadas na Alemanha, Chile, Guatemala, Japão, Polônia, Portugal, Reino Unido e Uruguai.
Futuras Associações estão previstas para Cuba, República Democrática do Congo, Irlanda, Quirguistão, Sudão, Tailândia, Trinidad,
Turquia e Vietnã.
Acesse o Mapa Interativo
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