Departamento de Evangelização e Missões
PROPOSTA DE PARCERIA

O Departamento de Evangelização e Missões da UIECB, propõe
à______________________________ parceria no sustento do Pastor/Miss MOÁS LOURENÇO DE
ALBUQUERQUE, para trabalhar no campo de LONDRINA - PR, pelo prazo de ______anos, a partir de
___/___/ 20___. O valor dessa parceria é de R$_______________
No caso de desistência por qualquer motivo, deverá o (a)parceira (o) comunicar ao DEM com
antecedência mínima de três (3) meses, para que possamos procurar outras parcerias, não deixando o campo e
nem o missionário desamparado.
Em razão dessa parceria, o missionário se compromete a enviar relatório de suas atividades de dois em
dois meses. No caso desses relatórios faltarem, o parceiro deverá entrar em contato com o DEM e cobrar as
informações a serem enviadas pelo missionário. Se persistir a falta de relatório, o parceiro poderá suspender o
envio do sustento com um comunicado ao DEM.
Deve o missionário, ao tomar qualquer iniciativa de ajuda financeira, comunicar antecipadamente com o
DEM. O Departamento irá acompanhá-lo em suas atividades através desses relatórios, contatos e visita ao
campo.
O sustento a que se refere esta parceria, não está restrito apenas às finanças, mas também e,
principalmente, às orações em favor do obreiro e do seu campo de trabalho. Os motivos de oração deverão ser
passados pelo missionário em seus relatórios. O nome de seus familiares e suas respectivas datas natalícias
também deverão ser comunicados, para que, sendo do interesse do parceiro, quando quiser, oferecer por
ocasião dos natalícios algum presente.
Estando de acordo, as partes assinam este documento.
A parceira depositará o sustento direto na conta do missionário:
Banco: Bradesco Ag. 2395-7C/ C: 3943-8. Ou B. Brasil: Ag. 1212-2 c/c 35070-2
Lembramos que aparceira deve estar aberta a colaborar com os gastos de passagem bem como, com o 13ºdos
obreiros.
De acordo.
___________________, ____de ___________de 20___.
________________________________

Parceiro

_____________________________

Missionário

“Todos nos associamos e nos comprometemos a tudo fazer para o crescimento e engrandecimento do Reino do
Senhor Jesus, através da divulgação do Seu Evangelho e do discipulado.”
Em nome de Jesus.

Contato Missionário: (43) 3304 8089 / WhatsApp: 9156 5578vivo/ / 9914 5971 tim / 8486 8675 oi / 8854 2595 claro
moasalb@hotmail.com

