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LEITURA PARA CONSAGRAÇÃO - CULTO MATINAL
HÉLLEN E EULÁRIO

COMPROMISSO DE
FÉ POR MISSÕES

O Compromisso de Fé por Missões tem abençoado milhares de
igrejas em todo o mundo. Com
ele, essas igrejas têm feito com
amor, fé e entusiasmo o sustento e
provisão de missionários que têm
espalhado o Evangelho e fundado
igrejas “até aos confins da terra”.
Ele é bem simples: Durante as
Conferências Missionárias, os
membros (e a própria igreja) são
conscientizados do dever de participar ativamente de Missões, e
depois é explicado que cada um
pode fazer um Compromisso de
Fé de doar uma certa importância mensal para o sustento dos
missionários.
Foi esse método simples que levou
o Pr. Oswald Smith (1896-1986),
da Igreja dos Povos, no Canadá, a
realizar em sua igreja uma intensa
obra missionária de sustentar centenas de missionários e a enviar
mais missionários para o mundo

inteiro do que qualquer igreja da
sua época. Mas, o Pr. Smith e a
Igreja dos Povos não são os criadores do método Compromisso
de Fé. Eles apenas usaram. Deus
conduziu para que eles cressem
no desafio bíblico, e eles levaram a
sério e realizaram realmente com
grande fé e entusiasmo.
Muitas igrejas usam o Compromisso de Fé por Missões e também são grandemente usadas
pelo SENHOR para participarem
efetivamente do Ide do Senhor
Jesus Cristo.
Que o SENHOR Deus seja glorificado e faça que cada um de nós
ame mais e mais a Jesus Cristo e
esteja cada vez mais envolvido e
comprometido com a Missão que
Ele confiou à Sua igreja.
LEITURA ANUAL DAS ESCRITURAS – 1 Samuel 17:1-41

AGENDA DE ABRIL
Dia 9 (dom) – 9 h: Assembleia Geral da Igreja.
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

Leitura para Consagração - Culto Vespertino

MAYARA E HÉBER

MISSÕES - AGORA
É A NOSSA VEZ!
A Ordem: “Ide, portanto, fazei
discípulos de todas as nações...”
Mateus 28:19
A Obediência: “Esforçando-me
deste modo por pregar o evangelho,
não onde Cristo já fora anunciado...” Romanos 15:20
O Espírito: “Porém, em nada
considero a vida preciosa para mim
mesmo, contanto que complete a
minha carreira e o ministério que
recebi do Senhor Jesus...” Atos 20:24
O Resultado: “E eis grande multidão que ninguém podia enumerar,
de todas as nações, tribos, povos e
línguas, em pé diante do Cordeiro...”
Apocalipse 7:9

A Necessidade: “Passa à Macedônia, e ajuda-nos” (Atos 16:9).
Este é o clamor do mundo que precisa urgentemente da mensagem
de esperança que há somente em
Cristo. Recebemos de Jesus a tarefa
de alcançar o mundo inteiro com o
Evangelho do Senhor Jesus Cristo.
A Estratégia: Todo crente, dependendo exclusivamente de Deus,
participar da Grande Comissão: indo
ou Ajudando a enviar!
Minha Resposta: Farei meu
Compromisso de Fé para este ano,
e dependerei do SENHOR Deus para
cumprir meu Compromisso.

MISSÕES – EU PARTICIPO

Com ajuda de Deus e dependendo exclusivamente dEle, faço o meu Compromisso de Fé, pois creio que assim estarei dando uma vital participação no
envio e sustento de nossos missionários para a proclamação do Evangelho!
Nome:
Compromisso Mensal:
LEITURA ANUAL DAS ESCRITURAS – 1 Samuel 17:42-58

AGENDA DE 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!

“Participe das Atividades de sua igreja – somos membros
do Corpo de Cristo, que é a Sua igreja, e, portanto,
estamos intimamente ligados uns aos outros!”

www.cristoevida.com
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