
 

Projeto ZERO 
 

 
Uma tarefa a ser terminada, uma espera a ser apressada. 

Deus entregou a Jesus uma missão e Ele fez o que ninguém podia fazer. Também nos comissionou: Levar as Boas Novas de 
que Ele veio, venceu, vive e voltará!  Queremos vê-lo voltar e reinar. Queremos ver tudo sob seu controle e todos lhe rendendo 
glórias e honra. Queremos terminar nossa tarefa parar dizer como Paulo: “Completei a carreira”.  

Queremos Zerar! Comecemos, pois...   

 
Foz do Iguaçu é uma cidade importante na Região Sul do Brasil: possui mais de 300 mil habitantes, distribuídos em 

aproximadamente 70 grupos étnicos (Chineses, paraguaios, japoneses, libaneses, etc), local de uma das maiores mesquitas do Brasil e 
de uma imensa comunidade muçulmana. Por sua localização na Tríplice Fronteira (Brasil-Paraguai-Argentina) a cidade torna-se 
estratégica para a expansão do Evangelho e das Igrejas Congregacionais. Mesmo com os avanços denominacionais, ainda não temos 
campos missionários no Paraguai. O mesmo vale para a Argentina.  A Região Sul do Brasil tem sido esquecida por nós, apesar das 
muitas carências espirituais. Uma igreja forte em Foz do Iguaçu é fundamental para a expansão das Igrejas Congregacionais aos 
países vizinhos. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Nosso DESAFIO é adquirir o local onde eles estão congregando, para a consolidação da igreja e construção da Base Missionária.  O 

O preço do imóvel parece alto, R$ 300.000,00, mas, será alcançado, se você “passar à Macedônia e nos ajudar”. 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2 lotes; templo para 300 pessoas; 3 salas; 2 banheiros; espaço para construir um local de treinamento e apoio à missionários e pastores) 

 
 

Mutirão Missionário em Foz do Iguaçu – Janeiro de 2017 
Na segunda quinzena de janeiro de 2017, reuniremos evangelistas, pastores, músicos, médicos, enfermeiros, 
cabelereiros, manicures, atores e todos aqueles que quiserem ir à Foz do Iguaçu, para evangelizar e apoiar o Campo 
Missionário, aproveitando para conhecer as possibilidades e desafios do PROJETO ZERO.   

Inscreva-se! Faça parte desta arrancada missionária. 
 

Informações e contatos: 
Pr. Eleazar Duarte 

Coordenador do Projeto Zero 
eleazarduarte@hotmail.com      

Cel (21) 97963-0582 (TIM) / Igreja (21) 2791-4588 
 

 

Até que o último ouça!!!! 

Há 4 anos a 1ª IEC de Nilópolis, em parceria com algumas igrejas 
cooperadoras, abriu um Campo Missionário Congregacional em Foz do 
Iguaçu, sob a liderança do Pr. Hernany Neris e sua família - Licínia 
(esposa), Talyta e Thais (filhas). 

“Foz do Iguaçu é o lugar ideal para uma BASE MISSIONÁRIA, 
onde vocacionados serão preparados para cumprir seus 
chamados missionários ao mundo Islâmico e demais nações e 
povos, além de consolidar a presença denominacional na 
Região Sul.” 

Nossas Parcerias: 1ª IEC de Nilópolis - IE Fluminense - IEC do Mato Alto - IEC de Guapimirim - IEC de Araguarí - IEC de Goiânia - IEC de Cidade Satélite 

- IEC do Parque Barreto - IEC de Vila Norma - Pr. Lauro Pacheco – 8ª Associação Regional - 28ª Associação Regional 



 

Projeto ZERO 
 

SIM, QUERO ME ENVOLVER COM O TRABALHO MISSIONÁRIO CONGREGACIONAL 

                                    Orando                        Ofertando                    Participando do Mutirão Missionário 

Nome: __________________________________________________________  Sexo: (  ) M  (  ) F   Dt Nasc.: ___/___/______ 

Endereço: ____________________________________________________________________________________________ 

Bairro: _____________________________________ Cidade:_______________________________________ Estado: ______ 

CEP:  _______________  Telefone (     )  __________________  Cel  (     ) ____________________________ 

E-mail: ____________________________________________________  CPF/CNPJ: _________________________________ 

Igreja: ____________________________________________________ 

 

QUERO INVESTIR NA COMPRA DO TEMPLO EM FOZ DO IGUAÇU 

 

Minha oferta será de:   (  ) R$ 20,00         (  ) R$ 50,00         (  ) R$ 100,00       (  ) R$ 300,00     (  ) Outro valor: R$ ___________________ 

 

Vou contribuir:  (    ) Mensalmente, por 01 ano        (    ) Mensalmente, por 6 meses        (    ) Outro período: _____________________ 

                   

QUERO UM COFRINHO MISSIONÁRIO 
(Será devolvido em Junho de 2016) 

 

Preencha e nos envie este compromisso e lhe enviaremos as informações sobre como fazer sua contribuição. 

(Pr. Eleazar Duarte - Av. General Mena Barreto 550, Centro, Nilópolis - RJ - CEP 26535-330 ou eleazarduarte@hotmail.com) 

 

Até que o último ouça!!!! 


