I N F O R M A T I V O

M I S S I O N Á R I O

Projeto Férias no Sertão
Então ele disse: — Vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas.

(Marcos 16.15)

Sobre o Projeto
Mucugê é uma cidade linda,
limpa com um povo educado,
hospitaleiro e aberto para ouvir a
mensagem do evangelho. Tem
cerca de 19 mil habitantes a
grande maioria mora nos 48
povoados na zona rural, em
muitos não há nenhum cristão
muito menos uma igreja
evangélica. Nosso desafio é
alcançar estas localidades
carentes da mensagem do amor
de Jesus.

Chamados para a Seara!
Todos nós fomos chamados e enviados para
proclamarmos a mensagem de Salvação em Jesus Cristo.
Há vários anos ardia em meu coração (Elaina) o desejo de
participar do Projeto Missionário Férias no Sertão. O
Senhor trouxe a confirmação de que chegou a hora e por
isso estamos alegres. Queremos dividir nossa alegria
com os irmãos e também fazer um convite para que você
participe deste projeto conosco.

Como Você Pode Participar?
Orando por nós
Durante o projeto

Contribuindo

Para que o Senhor
nos guarde e envie
todos os recursos
que precisamos.

Precisamos de 20
(vinte) pessoas que
possam contribuir
com R$ 100,00
(cem reais), ou com
quanto o Senhor
colocar em seu
coração.

Para que pessoas
sejam alcançadas
com a mensagem
de Salvação.

Financeiramente

Nossos Dados
BANCÁRIOS
Banco do Brasil
Ag 1252-1
Conta 21776-X

Banco Itaú
Ag 8987
Conta 10892-8

DATA DO PROJETO:
De 09 a 27 de Janeiro de 2014
VALOR DO PROJETO:
R$ 1.000,00 por pessoa.
INCLUI:
Transporte Ida e Volta, Despesas
de alimentação, Hospedagem,
Material de Treinamento, de
Evangelismo e de Discipulado
PODEMOS CONTAR COM SUA
PARTICIPAÇÃO?
Muito obrigado o Senhor te
abençoe abundantemente!
Juntos Servindo ao Senhor da
Seara,

Pierre e Elaina Cazanga
Missionários Urbanos
www.missoesurbanas.com
missoes@missoesurbanas.com
www.plantarigrajasnosertao.com.br

