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SAA-AIM - 05/2018  
 
REF: Orientação sobre a Campanha de Oferta Missionária Regional 2018, “ COM INTEGRIDADE 
EXPADINDO O REINO DE DEUS”. 
 
Prezados irmãos e irmãs, 
Graça e Paz! 
 

Abaixo seguem orientações sobre a Campanha de Oferta Missionaria Regional no ano de 2018: 
 

1. A igreja está recebendo uma URNA para ser usada no 3º domingo de setembro, dia 16 

(dezesseis) para levantar as ofertas. A mesma poderá ser usada em outros momentos se for 

desejado. 

2. Foi enviado um cartaz INTEGRIGADE, o qual deverá ser afixado no mural da igreja a fim de dar 

visibilidade à campanha. 

3. Todas as igrejas receberam uma carta com seu respectivo alvo e orientações gerais sobre a 

oferta. Caso não tenha recebido, favor entrar em contato com a Sede regional. 

4. Cidades contempladas: PMPI - Projetos Missionários de Plantação de Igrejas nas cidades de 

Divinópolis, Minas Gerais e Aracruz, Espírito Santo. 

5. A igreja local está sendo desafiada a ter uma Escola Dominical diferente neste dia, com o 

objetivo de despertar interesse ao assunto. No site disponibilizaremos material infantil para a 

ED. Acesse os materiais digitais em alta resolução e imprima quantos exemplares precisar para 

sua igreja. 

6.  Além disso, o portal regional disponibiliza outras peças exclusivas como vídeos de promoção e 

outros: 

 Vídeo projeto Aracruz – ES; 

 Vídeo projeto Divinópolis – MG; 

 Vídeo de apresentação do projeto pelo Bispo Roberto Alves de Souza  e o Revdo. Leomir 

Henrique Pascoal. Orientamos que este vídeo deverá ser passado na Escola Dominical e no 

culto do dia 16/09/2018; 

 Imagens para projeção referente a campanha. 

No mais, me despeço rogando a Deus que os oriente e os sustente. 
        
Belo Horizonte, 28 de Agosto de 2018. 
 
 
Rev. Leomir Henrique Pascoal 
Secretário Executivo de Ação Administrativa  - AIM 4RE 
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