GE. 026-2020
Belo Horizonte, 10 de Setembro de 2020.
“Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer também multiplicará a vossa
sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça.” 2 Corínti os 9.10

À Igreja,
Assunto: OFERTA MISSIONÁRIA REGIONAL 2020 “Semeando em UNIDADE”.
Olá Metodistas Mineiros/as e Capixabas! Graça e paz!
Agradecemos a todas as igrejas que se esforçaram e enviaram o alvo proposto na última
Campanha, em 2019. Arrecadamos a importância de R$ 63.098,95 (sessenta e três mil, noventa e
oito reais e noventa e cinco centavos), o que representa 60% do alvo. Louvamos a Deus pela
fidelidade das igrejas, na generosidade das ofertas; mas ainda precisamos avançar!
Para este ano, a Oferta Missionária Regional vem com a temática: “Semeando em
Unidade”, pois, contamos, sempre, com o apoio missionário de cada campo, cada igreja e cada
membro local, para a consolidação dos Projetos Missionários de Plantação de Igrejas.
Sabemos dos desafios enfrentados por muitas de nossas comunidades de fé, devido à
pandemia do COVID-19, que assola o nosso planeta. O desafio, também, tem sido grande para a
nossa Região executar o orçamento proposto. Porém, mesmo nesse tempo, o Senhor nos
conclama a continuar “Semeando em Unidade” e, para isso, contamos com a sua participação.
O alvo mínimo da Campanha Regional de Oferta Missionária continuará com o mesmo
valor de R$ 106.000,00 (cento e seis mil reais), conforme aprovado no 44º Concílio Regional.
A data para essa Campanha se estenderá até o dia 20/12/2020, e no terceiro domingo,
aproveitando as receitas de entrada com os valores de 13º salário, a nossa Região estará
colaborando para a expansão do Reino de Deus.
Junte-se a nós para crescermos e consolidarmos os nossos projetos!
Todo material da Campanha será disponibilizado, em breve, no Site Regional:
http://4re.metodista.org.br/
ALVO MÍNIMO PARA SER LEVANTADO EM SUA IGREJA LOCAL:

Que as bênçãos de Deus sejam abundantes na vida e missão de nossas igrejas.
No amor de Cristo,
Bispo Roberto Alves de Souza
Quarta Região Eclesiástica
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