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CONECTADOS
COM DEUS
Aniversariantes
Minha razão de viver: Multiplicar!
15/9
Ávila de Carvalho
Ivonete Pachu de Paula dos Santos
16/9
Delma Senra Gomes
Dominica Alcântara Lopes
Ephigênia Caetano Sodré
Jaqueline Couri Rolim
17/9
Evie Cristina da Silva Oliveira
18/9
Ana Cláudia Alves Lopes da Costa
Renata Rodrigues Ribeiro Albrecht
19/9
Carla Cristina Teixeira de Mello
Hélio Pinheiro de Oliveira
Renan Vinicius Alves da Silva Izaias
Waldecy Coelho Santos da Silva
20/9
Moysés Felipe Balbino de
Cerqueira
21/9
Nelzely Domingues Alves
24/9
Valéria Corrêa Marzullo Galaso
25/9
Rosalina da Conceição Pereira
Selma Gomes de Oliveira
26/9
Alessandra Nunes Pinto de Araújo
Lúcia Câncio do Sacramento
27/9
Maria Gomes Marques

Somos discípulos com uma missão! Discípulos do
Senhor Jesus. Ele nos enviou para viver e fazer discípulos
que se multipliquem. Assim a igreja começou, cresceu e
chegou até nós. Uma obra conduzida pelo Espírito Santo
ao longo dos séculos e que permanece até os nossos
dias. A obra continua e será completada até a volta
triunfal do Rei dos reis.
Todos os servos do Senhor Jesus devem estar
comprometidos e trabalhando para que todos sejam
alcançados com o poder do evangelho. Por isso é preciso
multiplicar oração, líderes, igrejas, missionários, ofertas,
compaixão e graça. Investir em missões é um privilégio
que honra e glorifica o nome do Senhor Jesus. Pois a sua
oferta, com certeza absoluta, abençoará vidas em todo o
Brasil. Temos experimentado um tempo muito oportuno
em nossa Pátria para compartilhar o amor de Deus e
multiplicar discípulos. Não podemos nem pensar em
recuar. É preciso avançar e multiplicar!
Estamos em mais uma campanha de Missões Nacionais
e temos certeza que você participará com muita alegria
para que mais vidas sejam alcançadas com a Palavra de
Deus. Temos colhido muitos frutos nos campos
missionários e isso só tem sido possível porque
missionários estão trabalhando todos os dias para
semear as boas novas. Você faz parte de tudo isso que
Deus está realizando em nossa pátria.
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“Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim!” - Isso significa que Cristo reina na minha
vontade e prioridades. Ele é Senhor e governa todas as áreas da minha vida. Portanto o seu desejo de
que todas as pessoas sejam alcançadas, deve ser considerado de forma intencional como prioridade
absoluta no meu estilo de vida.
Permita que Cristo use sua vida para abençoar outras vidas. Seja benção! Participe da
campanha de Missões Nacionais não apenas ofertando, mas orando e influenciando outras pessoas
para que participem também. Ninguém pode ficar de fora desta grande obra.
Vamos avançar e multiplicar!
Pr. Fernando Brandão
Diretor Executivo de Missões Nacionais
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