“APRESENTAÇÃO PASTORAL”

Pr. Presidente Eliel Ferreira

É com muita alegria que estamos entregando mais uma agenda, contendo os principais eventos do
nosso Campo que serão realizados em 2018. E agora de uma forma mais aprimorada, com mais
informações, possibilitando maior e melhor acesso para todos. Pedimos que o amado (a)
companheiro (a) acompanhe atentamente todas as datas dos nossos trabalhos pré programados,
sugerindo que essa agenda faça parte do seu material de consultas diárias. Voltamos a incenti var
sobre a necessidade de um maior empenho no trabalho de evangelismo e discipulado, lembrando
que Deus tem colocado à nossa disposição tudo que é necessário para a realização de tão importante
trabalho. Sabemos que pouco fizemos no ano que se findou, com respeito a evangelização, mas que
nesse ano que se inicia, as mãos de Deus estejam sempre estendidas sobre aqueles que estão nesse
propósito de realizar a Sua obra. Não nos esqueçamos que o resultado eficiente do nosso trabalho,
começa com o tempo dedicado a Ele, em nossas orações. O querido (a) companheiro (a) já calculou
quantos minutos de oração ocupa para cada hora de pregação? A palavra que pregamos é boa, o
Deus que anunciamos é real e infalível; logo, se houver falhas, as mesmas possivelmente estejam em
nós. Peçamos a Deus que nos ajude para que em 2018, tenhamos maiores resultados positivos em
todos os nossos trabalhos, especialmente no que se refere ao Evangelismo e Discipulado. Ligados aos
trabalhos de evangelismo e discipulado, não nos esqueçamos do ensino da Palavra de Deus. A Bíblia
Sagrada nos fala dos dons ministeriais; quando ensinar, que haja dedicação; não se esqueça que a
dedicação deve sempre ter prioridade na sua cooperação. Não falte as reuniões do 2º sábado de cada
mês, como também todos os líderes de departamentos das nossas respectivas congregações campo,
elas são muito importantes para todos nós, e para o bom andamento da obra do Senhor Jesus em
todo campo. Atentemos também para os trabalhos Regionais com o Círculo de Oração, Jovens ,
Adolescentes, Crianças e Missão, sejam eles realizados na Sede do Campo, ou em suas congregações,
como também as escalas de cooperação na Sede, nas 3ª feiras e no 4ª sábado de cada mês. Temos à
disposição de todos os obreiros e membros da nossa Igreja a nossa Escola Teológica, que, sem
dúvida é uma fonte enriquecedora de conhecimentos da parte de Deus.

"A Honra, Glória e o Louvor, sejam sempre dados a Deus, Porém a
alegria é nossa"

