
 

 

GE. 048-2021 

Belo Horizonte, 19 de Outubro de 2021. 
 
À Igreja Metodista em ... 

Assunto: CAMPANHA DA OFERTA MISSIONÁRIA REGIONAL 2021  

Graça e paz, irmãos e irmãs! 

Na oportunidade, gostaríamos de louvar a Deus pela fidelidade das igrejas que conseguiram enviar o alvo da 

Campanha Regional da Oferta Missionária em 2020. Arrecadamos a importância de R$ 31.714,50 (trinta e um mil, 

setecentos e quatorze reais e cinquenta centavos), o que representa 30% do alvo. 

 Para este ano, a campanha vem com a temática:  

“Minha Igreja, Meu Campo Missionário”.  

O alvo mínimo da Campanha Regional continuará com o mesmo valor de R$ 106.000,00 (cento e seis mil 

reais), conforme aprovado no 44º Concílio Regional. Para esse ano temos muitas novidades e uma delas é que 50% 

(cinquenta por cento) do valor alcançado em sua comunidade permanecerão em sua própria igreja, congregação, 

ponto missionário, campos missionários distrital e regional e PMPI`s, desde que sigam as orientações 

disponibilizadas no Portal Regional e anexa à essa circular. Participe conosco! Invista em sua comunidade local e 

também auxilie a nossa Região ao avanço missionário. 

A data para essa Campanha se estenderá em todos os domingos de novembro. Para cada domingo, será 

disponibilizado um vídeo para que a sua comunidade seja inspirada a ofertar com amor e generosidade. Além dos 

vídeos foi elaborada uma música da campanha para todas as igrejas se unirem no mesmo propósito. 

Como mencionado, temos muitas novidades e a nossa expectativa é que a sua comunidade se envolva e 

contribua. Não deixe de ler as orientações realizadas pelo GT da Campanha. 

Junte-se a nós para crescermos e consolidarmos os nossos projetos locais e regionais! 

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 

http://4re.metodista.org.br/

