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Palavra do Coordenador
Mais um ano concluído, mais uma batalha vencida e a certeza que até aqui
nos ajudou o Senhor. Sempre se torna motivo de inspiração diante das
dificuldades lembrar que Deus é o Senhor da missão. Todos os anos surgem
desafios novos, novos temores, expectativas são criadas, mas, quando vemos
Deus agindo em favor da sua obra, nosso coração se fortalece, nossa mente é
alinhada e nossas forças renovadas. Assim, posso dizer que o ano de 2021
passamos por grandes lutas, mas, em tudo fomos vitoriosos pelo poder do
Senhor. Tivemos um ano de mudanças, de muito trabalho, porém, muitas
novidades. Novos missionários no quadro, novas igrejas sendo plantadas,
novos vocacionados sendo descobertos, terrenos sendo adquiridos, templos
construídos, pessoas se batizando, tanto movimento que as vezes nos falta a
lembrança que precisamos descansar. Louvado seja o Senhor por isso.
Destacamos algumas situações que vivemos durante 2021 e gostaríamos de
compartilha-las com todos. Após duas visitas em um novo bairro na cidade de
Extremoz, adquirimos um terreno de 400 m² com muita luta, nessa ocasião,
após uma boa conversa com o irmão que nos apresentou o local,
entendemos que ele seria um excelente missionário em formação. Oramos,
acompanhamos, tivemos encontro com outros missionários e para a glória do
Senhor, temos uma igreja plantada, uma construção em andamento e uma
nova família missionária no quadro. Esse é um testemunho lindo que Deus
nos permite viver junto com a família de Márcio e Suzana no bairro planejado
de Sport Clube. Também apresentamos a realização de um sonho, agora na
região do Seridó, o projeto missionário de Acari, projeto com mais de 15 anos
de parceria. Recebemos a doação de um terreno de aproximadamente 450
m², bem localizado e por meio de parcerias, conseguimos a construção deste
templo para o ano de 2022. A família missionária recém chegada ao RN, já
está vivendo muitas novidades e milagres daquilo que a anos o projeto
sonhava, agora, terreno novo, templo novo, missionários novos. Quanta
novidade, não é mesmo? Para nós, isso é muita bênção. Por fim, a nossa
Academia Missionária. Oramos por esse projeto desde 2019, lançamos e
estaremos agora vivendo a colheita desse trabalho. Começaremos nossa
formação de novos missionários, onde em alguns meses estaremos
comissionando mais de 10 famílias ao campo. Essa ferramenta nos auxiliará
na mentoria dos missionários do quadro e dos missionários locais, na criação
de uma cultura missionária entre jovens para o Projeto de Missionário Radical
Potiguar e na descoberta de novos vocacionados. Meus irmãos, tanto mover
de Deus em nosso estado têm nos animados para entender que a missão é
extraordinariamente linda. Não podemos perder a visão do Reino, é nosso
dever nos colocar a disposição de viver aquilo que Deus está fazendo.
Passamos severamente por provações, onde perdemos pessoas queridas por
questões de pandemia, mais de 600 mil pessoas tiveram suas vidas ceifadas
em nosso país. Uma corrida alucinada por um bem precioso, o oxigênio para
respirar. Não podemos perder tempo, não podemos vacilar, cada vida é
importante, por isso tomamos uma decisão, ENQUANTO HOUVER FÔLEGO,
PROCLAMAMOS O SALVADOR.

Pr. Ramon Pinto

Ê N F A S E

D A

C A M P A N H A

Então o SENHOR modelou o ser
humano do pó da terra, feito argila, e
soprou em suas narinas o fôlego de
vida. (Gênesis 2.7)

Sim, o Senhor nos deu vida. E a tem
preservado depois de um tempo em
que um vírus
ceifou mais de
seiscentos mil vidas... E, em forma
de gratidão (somente por gratidão e
não por obrigação) oferecemos - lhe
esse mesmo fôlego para sua glória,
sendo suas testemunhas vivas por
onde quer que formos, com o que
tivermos nas mãos e Npara
o destino
OMADIC | 24
que seu Espírito, com seu fôlego
soprar...

Eu proclamo
o Salvador
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Música Oficial da Campanha

Enquanto houver fôlego
Composição : Geisa Cabral
Arranjo: Gladson Andrade, Daniel Augusto,
Kleber Lima, Ozi Cavalcante,
Faelton Basíliol

INTRODUÇÃO: Am7 – F – G
Am7 G/B
C/E F
FUI ALCANÇADO PELO TEU AMOR
Am7 G/B
CDm7 – Em7
ME TROUXE VIDA, ME RESGATOU
Am7 G/B
C/E
FG
C
(C-D-E)
UM PREÇO ALTO DE SANGUE ELE PAGOU, JESUS ME AMOU
Am7
G/B
C/E F
E COM OS MEUS LÁBIOS EU QUERO PROCLAMAR
Am7
G/B
C
Dm7 – Em7
TUA PALAVRA E VIDAS RESGATAR
Am7
G/B
C/E
F
G
C
TU ÉS MEU FÔLEGO, TU ÉS MEU RESPIRAR JESUS O PÃO DA VIDA,
F
G
C
JESUS O PÃO DA VIDA
F
C
Am7
G
QUÃO FORMOSOS SÃO OS PÉS DAQUELES QUE ANUNCIAM
F
C
Am7
G
QUÃO FORMOSOS SÃO OS PÉS DAQUELES QUE IRÃO
Bb7+
Am7
ENQUANTO HOUVER FÔLEGO IREI
Bb7+
C
F
G
C(C-D-E)
ENQUANTO HOUVER FÔLEGO EU NÃO ME CANSAREI DE TE SERVIR
FC
SE EU NÃO FOR? QUEM IRÁ?
F
HA MUITA GENTE PRA ALCANÇAR HA UM CHAMADO, UMA MISSÃO,
C
G
EU VOU AVANÇAR
FC
ELE É O CORDEIRO QUE VENCEU, SOU CO-HERDEIRO, FILHO SEU
F
F#º
G
VOU AMAR, ME ENTREGAR, VOU ME LANÇAR
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M i s s i o n á r i o

RADICAL
POTIGUAR
ESTOU TENDO O
PRIVILÉGIO DE PARTICIPAR
DA PRIMEIRA TURMA DO
RADICAL POTIGUAR.
MEU ANSEIO É SER
INSTRUMENTO NAS MÃOS
DO SENHOR PARA
ALCANÇAR VIDAS, AONDE
QUER QUE EU ESTEJA.
ISABELE NEPOMUCENNO

IB FILADÉLFIA - NATAL/RN

E como pregarão, se não forem
enviados? Como está escrito:
"Como são belos os pés dos que
anunciam boas-novas!"
Romanos 10.15

2022

Litoral
Sertão
Urbano

Bússola

Guia prático para te auxiliar
na mobilização em sua igreja
Olá promotor, bem vindo à
nossa bússola. Nesse artigo
você
terá
contato
com
algumas informações que o
ajudarão a se orientar melhor,
principalmente se você está
assumindo esse ministério
pela primeira vez. Nosso
desejo é que esse artigo o
auxilie de alguma maneira.
Então vamos lá:

Iniciando a campanha
É importante que você
procure formar uma equipe
para atuar junto com você
durante
o
período
da
campanha. Sugerimos uma
equipe de 3 a 7 pessoas. Essa
equipe deve ser planejada
entre você e o pastor da
igreja! A opinião dele é
importantíssima
nesse
momento. A sugestão é que
além de você a equipe
mobilizadora
seja formada
por:
Um representante do
ministério infantil;
Um representante do
ministério de música;
Pessoas criativas e
proativas com disposição
para servir.

Depois de montar a equipe
acesse o site euproclamo.com
ele
está
recheado
de
informações que deverão ser
compartilhadas
sempre.
Explore
esse conteúdo,
começando
pelo
tema,
versículo - chave,
metas e
desafios.
Pense grande, trace um alvo
impactante
para
todos,
surpreenda - se com o
potencial missionário da sua
igreja. Outro ponto bom de
pensar, ainda no início, é a
duração da campanha em sua
igreja. Um mês? dois meses?
Nossa proposta
semanas. Porém
importante
se
realidade na qual
inserido.
5

é
seis
é sempre
adaptar a
você está

Planejamento
Agora é hora de criatividade,
explosão de ideias e muita
determinação. O planejamento
é
importantíssimo
para
desenvolver
a
campanha.
Pensem em estratégicas para
expor em cada semana um
trabalho diferente, com seus
desafios e metas. Nesse caso
sempre é bom mostrar os

6

Bússola

resultados. As vezes focamos
tantos nas dificuldades que
nos esquecemos de mostrar
que
estamos
vencendo.
Dentro
do
roteiro
do
planejamento
é
bom
estabelecer um cronograma
para a divulgação da semana
como também a do período
completo com todas as
divulgações.
Sempre que passamos por
isso, terminamos revendo a
questão de alvo e de duração
da campanha, pois vamos
tratar de estratégias para
alcançar nossos alvos e o
tempo é um fator com
singular importância.

Execução
Você não pode desanimar!
Essa é a hora em que tudo o
que planejaram e idealizaram
sai do papel e passam para a
realidade. É essa a hora de
concretizar
cada etapa.
Lembre - se que a igreja ao
sentir seu envolvimento e
entusiasmo, vai também se
envolver com a mesma causa.
Se programem para que
nesse período de execução
tenham o menor número
possível
de
imprevistos.
Confira tudo o que foi

programado
vídeos,

para

música

campanha,

o

o

culto:

oficial

da

material

do

ministério infantil, a ordem e
os

envolvidos

na

programação.
A exposição
deve

ser

dos cartazes

bastante

Coloquem

no

visível.

púlpito,

no

mural, no templo, espaços de
grande

movimento

e

aproveite

para

deixar

a

campanha

de

imagem

da

fundo de projeção da mídia
durante os cultos.

Encerramento
O encerramento

será tão

especial quanto o culto de
abertura, se você concluir
cada semana da campanha
com um gostinho de quero
mais. O encerramento precisa
ser o clímax de toda

a

campanha.5 É o momento de
toda igreja se envolver a
ponto

de

contribuir

com

alegria e generosidade. Outra
observação: Sempre existe na
igreja aqueles que esquecem
de levar sua oferta. Deixe
claro, que a oferta ainda
poderá ser entregue durante
a

semana

ou

no

tempo

sugerido por vocês. Mas, só
divulgue isso no fim do último
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Bússola

culto

para

estímulo

que
em

haja

um

contribuir

durante a campanha.
Prestação de Contas
A prestação de contas é a
cereja do bolo. Podemos
dizer que é nela que a igreja
mais sente - se feliz. Porque
quando a igreja de fato está
envolvida deseja respostas
para

as

seguintes

perguntas:
perto

com a igreja os avanços em
direção
ao
alvo.
Isso
promoverá uma alegria e
uma maior motivação para
continuar a se envolver e
também contribuir.

Onde já chegamos?
Estamos

Se o alvo é alcançado antes
do fim da campanha, faça
uma nova meta e desafie a
igreja novamente.
Compartilhe semanalmente

de

alcançar nossa meta?
Podemos continuar?
Conseguimos conquistar
nossa meta?

COMIS - Coordenadoria de Missões

5
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Litoral

Sertão
Urbano

ESTOU ANIMADO POR ESSA OPORTUNIDADE
DE PARTICIPAR DA PRIMEIRA TURMA DO
RADICAL POTIGUAR. COM TODOS QUE
ORGANIZAM E AJUDAM ESSE PROJETO, TEM
SIDO ATÉ AGORA MUITO BOM E TEM ME
AJUDADO BASTANTE. ESTOU ANSIOSO PELAS
VIAGENS A SANTO ANTÔNIO DO SALTO DA
ONÇA E LAGOA D'ANTA. ESPERO, JUNTO COM
OS RADICAIS, PODER AJUDAR OS IRMÃOS NA
OBRA LOCAL E FALAR DO EVANGELHO.
TAMBÉM ESTOU FELIZ PELAS AMIZADES JÁ
FEITAS. OS OUTROS RADICAIS SÃO INCRÍVEIS.
É UMA BENÇÃO PODER TÊ-LOS CONHECIDO.
CONTO COM AS ORAÇÕES DOS IRMÃOS POR
NÓS!
RÔMULO GOES
PIB NATAL - RN

E como pregarão, se não forem
enviados? Como está escrito:
"Como são belos os pés dos que
anunciam boas-novas!"
Romanos 10.15

Devocional

Porque ( n ã o )
evangelizamos?
istok

Ricardo Wesley M. Borges
Dois tipos de pessoas costumam
correr
com
medo
da

de refletir sobre os mistérios do
convite que Jesus nos faz para

evangelização: o descrente e o
crente. Claro, há exceções. Alguns
parecem ter um dom, o fazem

que sejamos suas testemunhas.
Mistério porque talvez seja difícil
entender porque Deus prefere

com naturalidade e alegria. Em
minha experiência, vejo muitos
que evitam a tarefa. Temem ser

fazer assim. Porque chamar
pessoas tão falhas para que elas
apontem o caminho até o Pai por

chatos,

também

meio de Jesus? Imaginamos, e

pensam
que
não
estão
preparados, que a evangelização
seria apenas para alguns ou não

não é loucura fazê-lo, que Deus
faria melhor do que a gente.
Mas, se ele prefere que sejamos

estão convencidos que seja algo

os encarregados dessa missão

para
ocupar seu tempo e
prioridade. Aqui convido - o a
pensar em nossa motivação, na
tarefa e em nossa atitude ao
realizá-la. Muitas vezes faço essa
pergunta: O que motiva você a
evangelizar? As respostas são
variadas. A culpa e medo por um
lado, outros abordam com um
senso de responsabilidade e
obediência, outros ainda indicam a
gratidão
e
a
alegria
de
compartilhar
um
tesouro
encontrado.Nessas ocasiões gosto

deve ter os seus motivos. Nós
aprendemos e crescemos nessa
jornada.
Porém, se nada me motiva, ou se
a motivação que encontro não é
algo nobre, então pode haver
algo errado. Poderia ser um
problema de origem teológica,
como: "Para que dizer algo se no
final Deus salvará todos?" ou
talvez "Deus salvará quem ele
quiser, assim nada tenho a ver
com isso". Poderia ainda ser um
tema de mentalidade reinando
ao nosso redor: "Cada um na
sua",

incômodos,

5
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Devocional

mas ainda com relação às
crenças de cada pessoa. Assim
compartilhar e explicar as razões
de sua fé implicaria intrometerse no território sagrado da
privacidade alheia. Pior ainda, se
eu mesmo não estou assim tão
convencido das verdades, da
beleza e da vida que encontrei e
que agora demanda o meu
testemunho. É muito triste
quando
as
dúvidas,
que
deveriam ser parte natural da
jornada, se torna empecilhos
para diálogos geradores de vida.
Talvez nossa visão da tarefa
possa
ser
um
obstáculo
importante.
Como
se
evangelização se resumisse a
apresentar uma pilha de
argumentos, com um enfoque
preferencial nos racionais e
filosóficos,
para
convencer
alguém a mudar o quê ou em
quem crê. Claro que a persuasão
deve ter o seu lugar, mas
evangelizar tem muito menos a
ver com "ganhar uma discussão"
e tudo a ver com levar as
pessoas a que elas mesmas
conheçam em primeira mão a
Jesus. E que nesse encontro cada
um responda os convites que
Jesus lhe faz.

É
uma
verdade
triste
e
lamentável que muitos cristãos
ao redor do mundo causam dor
e sofrimento por meio de sua
arrogância, indiferença, violência
e dissociação entre fé e vida. E
que inclusive ao evangelizar
demonstrem falta de respeito,
manipulem, façam promessas
falsas, ou que ainda falam mais
de si mesmos do que de Jesus.
Devemos rejeitar esses falsos
caminhos e apontar para uma
evangelização que testemunha
de Jesus em tudo que somos e
fazemos, em nossas palavras e
ações, resgatando a beleza e a
sabedoria de seguir a Cristo.
Chegamos então à nossa atitude
nessa missão. Cristo afirmou que
nos enviou ao mundo com base
em seu modelo ( Jo 17.18; 20.21).
Assim, seguindo as pegadas do
Mestre, não damos testemunho
fazendo o uso da força ou da
coação.
Mais
do
que
argumentos, o foco se dará no
aspecto relacional, no mútuo
respeito e no valor de cada vida
humana, uma vez que somos
todos amados por Deus. Quando
eu conheço alguém como de fato
ele é, onde está, o que pensa, o
que sente ou o que percebe
5
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como sendo sua necessidade,
estou em uma melhor posição
para compartilhar com ele o
evangelho. O saudoso Michael
Green, já afirmava que "é preciso
descobrir primeiro onde a
pessoa
vive,
mental
e
espiritualmente, antes de lhe
mostrar de que maneira Jesus
está relacionado com a vida
dela."
Ouvir

as

pessoas

antes

de

falarmos é demonstração de um
amor genuíno, além de nos
ajudar na comunicação do
Evangelho. Há um trecho da
novela
de
Dostoiévski
"Memórias do subsolo" que há
muitos anos trago na memória e
no coração quando penso em
evangelismo. O personagem
atormentado
expõe
sua
necessidade de algo novo de
vida nova, ao mesmo tempo em
que expressa o seu desejo de ser
ouvido:

Em tempos quando todos
querem falar, mas poucos se
dispõem a ouvir, o alerta é claro.
Se eu não demonstro interesse
amor genuíno pelo outro, ele se
esconde e levanta a barreiras,
foge para o seu subsolo. Mas, se
eu caminho junto, inclino a
cabeça em sua direção, escuto,
compreendo,
dialogo,
então
construo um ponto para o "algo
melhor" que acredito ter a
oferecer. É hora de deixar de
correr com medo da tarefa para
que nos preencha a alegria de
testemunhar de Jesus como um
estilo de vida.
Extraído e adaptado da
revista ultimato - Ano LII . nº 377
Maio/Junho 2019

5

Destruí os meus desejos a pagar os
meus ideais, mostra-me algo melhor
para seguir. Direis talvez que não vale a
pena mesmo ocupar-se disso; mas,
nesse caso, posso responder de modo
idêntico.

Estamos

argumentando

a

sério; mas, senão vos quiser designara
a dirigir-me a vossa atenção, não serei o
primeiro a inclinar a cabeça, tenho o
meu subsolo.
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EUPROCLAMOOSALVADOR

Por Missões Estaduais

Acompanhe os motivos de
oração pelo site
EUPROCLMO.COM/ORACAO

Relatos Missionários I

O QUE DEUS
TEM FEITO EM
SOLO POTIGUAR

um breve relato e testemunho do
casal
Márcio e Suzana. Novos
missionários de missões estaduais
atuando em Sport Club
Extremoz.

já como igreja mãe, e do missionário
Silvio,
No mês de maio/2021 conversei com o pastor
Ramon Pinto sobre o crescimento do bairro
planejado Sport Clube/Extremoz e a falta de
opções de igrejas para os moradores. A partir do
dia 12/05 iniciamos as negociações para comprar
dois lotes; E no dia 22/05 visitamos duas famílias
conhecidas para falar sobre o projeto de iniciar
um trabalho batista na localidade e mostrar o

da

congregação

Renascer,

também em Extremoz.
Nessa reunião ficou decidido começar
a fazer cultos e escola bíblica.
O primeiro culto aconteceu na casa da
família do irmão Rui Soares no dia 30/05
(domingo)
pessoas.
com

com

a

presença

Conseguimos

Pastor

Nizomar

de

22

emprestados
(IPNJ)

um

kit

terreno já negociado pela convenção. Foi uma

congregação: 20 cadeiras, 02 microfones,

bênção!

01 caixa de som, 02 pedestais e 01 mesa

Marcamos para o dia 27/05 (quinta) para

de vidro. E fomos surpreendidos com

fazermos

famílias

uma doação da mesa de som dos meus

envolvidas e com a presença do pastor Rui

irmãos Natália e Daniel, pois o nosso pai

Torres.

Jadson Santos, tinha

uma

reunião

com

as

14

Relatos Missionários I

uma rádio e faleceu decorrente à
COVID-19 em 31/03.
Na semana seguinte, na quinta,
fizemos

outro

culto,

com

a

presença de quase 30 pessoas. E
tivemos a primeira Escola Bíblica
no domingo seguinte, com boa
presença.
Cremos, que essa congregação foi
planejada
pouco

por

tempo

Deus,
os

pois

em

primeiros

resultados começaram a surgir.
Pessoas sendo salvas e muitas
buscando

reconciliação.

Em

dezembro/2021 tivemos o nosso
primeiro BATISMO com 09 (nove)
irmãos

sendo

batizados.

Já

iniciamos uma nova turma de
batizantes com 10 (dez) irmãos
com

previsão

do

BATISMO

acontecer em julho/2022.

Missionários Márcio e Suzana
Rosário. Filhos: Davi e Esther
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FAZER MISSÕES É UM DEVER DE
TODO CRISTÃO E ATRAVÉS DESSE
PROJETO
ESTOU
TENDO
O
PRIVILÉGIO DE FAZER PARTE DO
QUE DEUS ESTÁ FAZENDO NO
MUNDO. NOSSA MISSÃO
É
DESENVOLVER
PROJETOS
MISSIONÁRIOS
E
IMPACTAR
VIDAS. VOCÊ PODE FAZER PARTE
DISSO
ME
ADOTANDO
E
CONTRIBUINDO NESSA MISSÃO!
CHANDRA

IB SANTAREM - NATAL/RN

E como pregarão, se não forem
enviados? Como está escrito:
"Como são belos os pés dos que
anunciam boas-novas!"
Romanos 10.15

Lito
ral
Sert
ão
Urb
ano

Projeto Radical

COMO PREGARÃO
SE NÃO FOREM
ENVIADOS?
Essa é uma das quatro questões
apontadas pelo apóstolo Paulo aos
romanos, e relevante para nossos dias.
Diante do questionamento, o apóstolo
parece revelar uma problemática: o
comprometimento
da
pregação
ocasionado pela falha no envio. Estamos
sempre dizendo que a seara é grande
mas os trabalhadores são poucos...E isso
é verdade. O próprio Jesus disse. Mas é
verdade também que há muitos
vocacionados sentados nos bancos de
nossas igrejas por não receberem o
devido suporte para o envio. Diante
disso, cabe - nos mais uma pergunta: Por
que não estão sendo enviados?
Como
Igreja
do
Senhor
precisamos
individualmente responder a essa
pergunta.

Para continuarmos dando o suporte e também
inaugurando novas turmas, precisamos que
você promotor e sua igreja, se unam a nós no
cumprimento da missão de enviar por meio da
parceria no programa de adoção missionária.
Para saber mais, entre em contato com nossa
Central de adoção. E que cada oferta seja não
por obrigação ou por constrangimento, mas
com alegria e para a glória de Deus.
17
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Felizmente, missões estaduais conta
atualmente com 5 jovens que deram um
passo importante inscrevendo - se no
nosso novo projeto: O Radical Potiguar.
Com a graça de Deus, pelo passo de fé e
coragem deles, hoje temos nossa
primeira turma. Na primeira semana de
Junho, após 2 meses de capacitação
teórica, esses jovens iniciaram com a
imersão prática no campo, atuando
inicialmente na região Agreste do
estado, nas cidades de Santo Antônio,
Lagoa d'Anta e Serrinha.

P r o j e t o

M i s s i o n á r i o

RADICAL
POTIGUAR

2022

Lito
ral
Sert
ão
Urb
ano

SEMPRE OREI POR
MISSIONÁRIOS, PARA QUE
DEUS LEVANTASSE PESSOAS
DISPOSTAS A TRABALHAR
PARA ELE, ATÉ QUE SENTI E
ATENDI O CHAMADO DO
SENHOR PARA MINHA VIDA.
ENTENDO QUE A OBRA É DE
DEUS E EU ESTOU TENDO O
PRIVILÉGIO DE TRABALHAR
PARA ELE. CONTO COM
SUAS ORAÇÕES.
DANIEL PINTO
CB NOVA ALIANÇA - NATAL/RN

E como pregarão, se não forem
enviados? Como está escrito:
"Como são belos os pés dos que
anunciam boas-novas!"
Romanos 10.15

Relatos Missionários II

ACARI &
CRUZETA
Até aqui nos ajudou o Senhor..

O casal de Missionários, chegaram em
Dezembro de 2021. Começaram o trabalho
visitando as famílias e com 5 meses de

ORAR E
TRABALHAR

campo estão vivendo 3 PGM's, trabalho com
as crianças em uma casa que adquiriram ao
lado da obra(onde será o futuro templo da
Igreja, que tem previsão para ser construído
no início do mês de julho em parceria com a
missão pioneira).
Também foram realizados alguns batismos
nesse tempo. Os novos irmão tem sido
acompanhados pelos missionários através do
discipulado.

André e Milca

Missionários de Missões Estaduais na
região do Seridó

19

P r o j e t o

M i s s i o n á r i o

RADICAL
POTIGUAR

2022

ESTOU MUITO FELIZ EM
FAZER PARTE DA PRIMEIRA
TURMA DE RADICAIS
ESPERO QUE DEUS POSSA
ME USAR GRANDEMENTE
PARA O LOUVOR DA SUA
GLÓRIA ATRAVÉS DESSE
PROJETO.
NATÁLIA BARROS
IB PASSAGEM DE AREIA
PARNAMIRIM - RN

E como pregarão, se não forem
enviados? Como está escrito:
"Como são belos os pés dos que
anunciam boas-novas!"
Romanos 10.15

Lito
ral
Sert
ão
Urb
ano

DE PROMOTOR PARA
PROMOTOR
Quero agradecer a Deus por todos que fazem a COMIS, aos
nossos Pastores e Famílias, Missionários e Famílias, Promotores
de Missões,

bem como todas as Igrejas em seus Campos.

Louvamos ao Nosso Deus Altíssimo, pelo relevante trabalho e
mobilização em nossas Campanhas de Missões.

Sabendo que

o nosso trabalho não é vão no Senhor (1 Coríntios 15.57-58). Que
o Nosso Bondoso Deus continue nos renovando com sabedoria,
e amor a Ele em Servi-Lo com alegria e singeleza de coração e
ao nosso próximo. Usa-nos Senhor, para que possamos avançar,
segurando as cordas, arrochando

na missão, a qual fomos

incumbidos. Missões é responsabilidade de todo aquele que foi
alcançado pelo Espírito Santo de Deus, fazer discípulos aonde
Deus nos chamar

e dizermos: Eu Proclamo o Salvador:

Enquanto houver fôlego. Deus conosco está e não estamos sós.

Chaguinha Melo

Missionária Mobilizadora - ABO
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Relatos Missionários III

CONGREGAÇÃO
NOVA ALIANÇA
Deus nos chamou para servir...

Estamos no quadro de missionários de
missões estaduais por entender claramente
que Deus nos chamou. Antes de assumir a
Congregação Batista

Nova Aliança, fomos

missionários (da nossa igreja local da época)
em uma periferia.
Estamos à frente da Nova Aliança há 4 anos.
Temos inúmeros desafios, porém, para nós é
uma

grande

alegria

e

privilégio

nos

colocarmos a disposição do Mestre para
servir, afinal servir, foi o que ele mesmo fez.

Rui e Isa

Missionários de Missões
Estaduais em Natal
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EUPROCLAMOOSALVADOR

JORNADA DE ORAÇÃO

Acompanhe toda a jornada pelo
site euproclamo.com/infantil
a partir do dia 15 de Junho
e mobilize o ministério infantil
da sua igreja.

Participe do privilégio de contribuir para o
avanço do Reino no Rio Grande do Norte.

84 9 9839 - 0044

eupro
clamo
.com

