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LEITURA PARA CONSAGRAÇÃO - CULTO MATINAL
PR. BRUNO & ROSE

O SERTÃO DO NORDESTE

Apesar de vivermos no sertão
nordestino, há por parte da igreja
uma ausência no compromisso de
alcançar esta considerável parcela
de não alcançados, que estão mais
próximos de nós do que podemos
imaginar.
Precisamos evangelizar, discipular e fundar igrejas na região que é o
maior desafio do Brasil. Mas, muitas
igrejas e Agências Missionárias não
estão mais investindo no Sertão
Nordestino!
É necessário um maior engajamento!
Há pouco investimento nessa
área missionária, muitas igrejas preferem os grandes centros urbanos para
se expandirem. Devido ao difícil acesso, bem como as precárias condições
de habitação, torna-se muitas das
vezes difícil a escolha do missionário
em ir para tais comunidades.
O Desafio do Nordeste em
Estatísticas
O sertanejo é resistente ao Evangelho. Sua fé é sincrética, hereditária,
repassada mais de uma forma folclórica, tradicional, do que mesmo de
uma forma discipulada. É uma “herança cultural” de seus antepassados,
que em alguns casos é como se fosse
uma desonra deixá-la.
Vejamos alguns dados relevantes
sobre a nossa atual situação:
É a segunda região mais populosa
do Brasil (51 milhões de habitantes)
e a que possui a menor porcentagem

de evangélicos (13%);
É onde está a maioria (71%)
das cidades menos evangelizadas
do Brasil;
Das 485 cidades com menos de
3% de presença evangélica, 343 estão
no interior nordestino;
Das 258 tribos indígenas brasileiras, 39 estão no Nordeste e, destas,
29 ainda não têm uma igreja capaz
de evangelizar seu próprio povo sem
ajuda externa;
Das 724 comunidades quilombolas (descendentes de africanos), 523
estão no Nordeste e onde, em sua
grande maioria, ainda não existe uma
igreja; Historicamente estas cidades
do sertão têm sido classificadas como
“resistentes” ao avanço da igreja
evangélica devido a idolatria.
A zona rural nordestina possui
mais de 10 milhões de habitantes
com menos de 0,1% de crentes.
Estimamos que existam mais de 10
mil povoamentos sem nenhuma presença evangélica – e é aí que temos
nosso maior e mais próximo desafio
missionário!
Que sejamos a igreja missionária
que pelo mover do Espírito Santo, fará
missões, em sua localidade, cidade,
estado e nação e além fronteiras,
sem contudo esquecer da realidade
dos nossos conterrâneos sertanejos,
que são nossos parentes, são nossos
vizinhos, são nossa linhagem.
LEITURA ANUAL DAS ESCRITURAS –
Juízes 16:1-22

Leitura para Consagração - Culto Vespertino

EVANG. GIUVAN & JULIANA

OREMOS PELA IGREJA
PERSEVERANTE
- Você sabia que, em média,
mais de 85% dos crentes membros
de igreja são inativos?
Eles não se envolvem em nenhum
trabalho ou ministérios das suas
igrejas, eles se limitam (quando
muito) a assistirem aos cultos dominicais.
Os membros inoperantes não
produzem frutos, não se envolvem,
não se comprometem com a Doutrina nem com a obra de Deus.
Eles, por tudo isso, são os mais
suscetíveis aos desvios e afastamentos da fé.
Oremos para que haja um despertamento entre os membros de
nossas igrejas – e que todos, sem
exceção, se envolvam nos trabalhos
e ministérios da igreja, que sejamos

todos ativos e operantes, frutíferos
na obra do SENHOR!
- Você sabia que nem todos os
membros que têm renda e trabalho participam do Compromisso de
Fé por Missões?
E que alguns começam a participar, comprometem-se em cooperar
mensalmente com a Obra Missionária, mas depois, durante o ano,
param e desistem de contribuir?
Oremos para que sejamos todos
fiéis em fazer Missões, e perseverantes em cooperar, orar e contribuir
com o sustento dos missionários
durante o ano todo e por toda a
nossa vida, até Cristo voltar!
LEITURA ANUAL DAS ESCRITURAS
– Juízes 16:23-31

AGENDA TRIMESTRAL DA IGREJA
ABRIL

Dia 2 (dom) – 9 h: Celebração da Ceia do SENHOR
Assembleia Geral da Igreja: Orçamento Missionário para 2017
Dia 15 (sáb) – 19 h: Tempero & Comunhão
Dia 16 (dom) – 7 h: Culto da Ressurreição - 8 h: Café da Manhã Ágape
Dia 29 (sáb) – 17 h: Encontro Pastoral com Namorados e Noivos – Programação do Ano

MAIO

Dia 06 (sáb) – 19 h: Tempero & Comunhão
Dia 07 (dom) – 9 h: Celebração da Ceia do SENHOR
Dia 20 (sáb) – 19 h: Mocidade Especial: Festival de Sketes!

JUNHO

Dia 03 (sáb) - 19 h: Tempero & Comunhão
Dia 04 (dom) – 9 h: Celebração da Ceia do SENHOR
Dia 10 (sáb) – 19 h: Programação Especial da Mocidade – Dia dos Enamorados
Dia 17 (sáb) – 19 h: Mocidade – Chá de Panela: Mayara & Héber
Dia 29 (qui) – 19 h: Encerramento do Semestre I do CBD/CTBPL
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