
Quem Somos 
Por muitos anos, Fraternidades Militares Cristãs nativas e 
leigas têm sido o principal método de ministério militar 
para a maioria das nações do mundo. Isto não pode 
substituir o ministério da Palavra em tempo integral 
como o que a capelania militar providencia. Esta foi a 
principal motivação para fundar a IAEC em 1997. Desde 
então, a IAEC cresceu e passou a ter membros em 5 
continentes e em mais de 80 nações. A IAEC já realizou 
cinco Conferências Internacionais (Austria, EUA, Brasil, 
Filipinas e Roménia) para estes membros. A IAEC existe 
para a glória de Deus e para a proclamação do evangelho 
através de capelanias militares e outras. A IAEC promove 
a fundação de capelanias em todo o mundo. 

Criada para proporcionar uma fraternidade mundial de 
capelães evangélicos, a IAEC realiza formação e dispõe 
de uma rede mundial de oração para ajudar a atingir 
este objetivo. As equipas de formação viajam por sua 
conta própria, enquanto o país anfitrião assegura 
alojamento, transporte e alimentação. Quando 
apropriado, as equipas reúnem-se com militares e/ou 
funcionários do governo para incentivar o 
desenvolvimento e apoio das capelanias. 

A IAEC entrega um certificado de filiação àqueles que 
aderirem à sua declaração de fé evangélica e que 
desejem ministrar às suas forças militares, forças e 
serviços de segurança, serviços de proteção e de 
emergência médica. 

A IAEC trabalha em estreita colaboração com a Associação para 
Conferências, Ensino e Serviço Cristão (ACCTS), a Associação das 
Fraternidades Militares Cristãs (AMCF), e outros ministérios militares do 
evangelho em todo o mundo.  

 
 

 
Diretoria 

OFICIAIS 
Capelão (BGEN) Doug Lee, USAR Ref. (Presidente)  

Capelão (TCOR) Bob Collins, USA Ref. (V.P.) 
COM Scott Beaton, USN Ref. (Secretário)  

 
MEMBROS 

Capelão (MAJ) Mark Benz, USA Ref.  
Capelão (COR) Rich Bower, USA Ref.  
Capelão (COR) Ron Crews, USA Ref.  

COM Art Halvorson, USCG Ref.  
Capelão (COR) Steve Leonard, USA Ref. 

TCOR Dell McDonald, USAF Ref. 
TGEN Freddy McFarren, USA Ref. (em sabática) 
SMOR Michael Weiss, USA Ref. (em sabática) 

COR Joaquim Maldonado, Guatemala Ref. (em sabática) 
TCOR Eric Mandille, França EXE Ref. 
COR Jos McCabe, Royal Marines Ref. 

COM Stan Mincks, USCG Ref.  
SMOR Alejandro Cuellar, Chile FA Ref.  

Augustin Tchenkoua, Diretor da Cruzada Militar  
Cristã, Camarões (em sabática) 

 
STAFF 

COM Paul Wrigley, CHC, USN Ref. 
Diretor Executivo 

 
The Hon. John Knubel, Navy Veteran  

Diretor de Comunicações 
 

Capelão (COR) Dr. Ron Huggler, USA Ref. 
Diretor Financeiro  

 
COR Chet Arnold, USMC, Ref.  

Diretor da Formação 
  

Capelão (COR) Steve Cooper, USA Ref. 
Diretor de Membrasia 

 
 
 
 
 

ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL 
de 

CAPELÃES EVANGÉLICOS 
 
 

 
 
 

Um Ministério Evangélico  
Encorajando, Equipando,  

Capacitando 
os envolvidos no ministério de Forças em Uniforme. 

 
 IAEC 

 P.O. Box 671, Moyock, NC 27958 
https://iaechap.com  

 
IAECExecDir@gmail.com 
 (203) 295-IAEC (4232) 

 
A IAEC é membro afiliado da Aliança Evangélica 

Mundial 
 

01/2022

https://iaechap.com/
mailto:IAECExecDir@gmail.com


Declaração de Fé 
 
ACREDITAMOS que a Bíblia é a inspirada, única infalível e 
autorizada Palavra de Deus. 
ACREDITAMOS que existe um Deus, eternamente 
existente em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo.  
ACREDITAMOS na divindade de Nosso Senhor Jesus 
Cristo, no Seu nascimento virginal, na Sua vida sem 
pecado, nos Seus milagres, na Sua morte vicária e 
expiatória por meio de Seu sangue derramado, na Sua 
ressurreição corporal, na Sua ascensão para a direita do 
Pai, e no Seu retorno pessoal em poder e glória.  
ACREDITAMOS que para a salvação dos homens perdidos 
e pecadores, a regeneração pelo Espírito Santo é 
absolutamente essencial.  
ACREDITAMOS no presente ministério do Espírito Santo 
por cuja habitação o cristão é capaz de viver uma vida 
piedosa. 
ACREDITAMOS na ressurreição tanto dos salvos como 
dos perdidos; aqueles que são salvos, para a ressurreição 
da vida; e aqueles que estão perdidos para a ressurreição 
do julgamento.  
ACREDITAMOS na unidade espiritual dos crentes em 
nosso Senhor Jesus Cristo.  
ACREDITAMOS que toda a vida humana é sagrada e 
criada por Deus à Sua Imagem. 
ACREDITAMOS que Deus maravilhosa e imutavelmente 
cria cada pessoa como homem ou mulher e esses dois 
géneros distintos e complementares, juntos, refletem a 
imagem e natureza de Deus.  
ACREDITAMOS que o casamento é a união de um 
homem e uma mulher que reflete o relacionamento de 
Cristo com a Sua Igreja, e que qualquer intimidade sexual 
fora do casamento é pecado.  
 
 

 

VISÃO: Levar o Evangelho de Jesus Cristo a cada homem 
e mulher das Forças Uniformizadas de todas as nações do 
mundo.  
 

MISSÃO: Encorajar, equipar e capacitar evangélicos em 
todo o mundo que estão envolvidos no ministério militar. 
 

 

Encorajando . . .   Equipando . . .   Capacitando . . . 
 

 


