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Projeto “O Brasil é a minha Cruz”
O projeto O Brasil é a minha cruz é um parceiro fiel do
departamento de Evangelismo e missões de nosso ministério. Este
projeto tem como objetivo arrecadar fundos através de
contribuições voluntárias para que seja divulgado o Evangelho no
Brasil. Você pode participar associando‐se ao projeto contribuindo
mensalmente com apenas dois reais (R$ 2,00) e se tornar um
patrocinador do evangelismo Nacional. A visão do projeto é
fortalecer para abrir novas obras em novos Estados (enviando um
Pastor evangelista) com sua manutenção através do projeto.
O chamado missionário da Igreja

Temos aprendido nas sagradas escrituras que a igreja recebeu um
chamado missionário de ir: ”Portanto, IDE, ensinai a todas as
nações...”Mateus 28;19‐20 Jesus entregou a seus discípulos a grande
responsabilidade de levar o evangelho a todas as pessoas, de
todas as raças, tribos e nações. Assim como Ele enviou seu filho ao
mundo agora Ele nos envia; agora precisamos fazer chegar a
palavra de Deus às pessoas. Em João 8;32 diz; “E conhecereis a
verdade e a verdade vos libertará.” A palavra de Deus é poderosa
para libertar aqueles que vivem sobre o jugo de Satanás e é
NOSSA MISSÃO anunciar as grandezas daquele que nos tirou das
trevas para uma maravilhosa luz, l Pedro 2;9. Todos os cristãos têm
um papel a desempenhar nesta grande missão. As missões exigem
sacrifícios e para alguns o sacrifício é deixar o seu lar ou a sua terra
e até mesmo o convívio da família, para outros o sacrifício é
contribuir para o sustento dos que estão no campo missionário.
Ambas as atitudes são necessárias e valiosas para esta grande
tarefa, não esquecendo também da oração que tem sido de
bênção e sustento de vários missionários. Leia Atos 4; 23‐31
Procure o impulsionador do projeto em sua igreja local e receba o
cartão do associado para você anotar as suas contribuições.

Associe‐se já!!!
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