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                                  A IEC _______________________ 

                                  Amados Irmãos 

 

O Departamento de Evangelização e Missões (DEM – UIECB), vem mui 

respeitosamente apresentar a amada igreja nossa CAMPANHA NACIONAL DE MISSÕES cujo 

ápice se dará no 2º Domingo de Julho conforme nosso RI Art.84. 

Gostaríamos que a Igreja fosse amplamente motivada para dedicar esse dia para 

reflexão de sua membresia a Obra Missionária de nossa querida denominação Congregacional, 

que todos os jovens, adolescentes, adultos e crianças, além da liderança fossem desafiados a 

olharem para essa obra com carinho, ore, conheça e contribua. Há muitos desafios que 

podemos tirar do papel com a mobilização de sua igreja. Ajude ao Departamento de 

Evangelização e Missões no desenvolvimento de nossos campos, estabeleça um alvo financeiro 

com sua igreja e faça essa oferta especial enviando para o DEM na conta Bradesco Agência 

0436 C/C 397.004-3 UIECB. O comprovante pode ser enviado pelo e-mail 

dem.uiecb@gmail.com . 

Envio em anexo material que pode auxiliar significativamente na mobilização do Dia 

Nacional de Missões: 

- Cartaz de Divulgação que pode ser veiculado nos grupos de WhatsApp e demais 

redes sociais; 

- Cartaz do Concurso Melhor Meme e Melhor Selfie Video Missionário; 

- Cartão especial ao pastor da igreja local; 

- Sugestão de Programa para o Dia Nacional de Missões com roteiro de culto, hinos, 

atividades e até mesmo dois concursos missionários com excelentes premiações para os 

vencedores em até 3º lugar. 

- Visite nossa FANPAGE – DEM-UIECB e ou nosso site 

www.demcongregacional.com.br/missionarios/ , estamos buscando atualizar constantemente 

com informações de nossos missionários, além de outras notícias da Obra e dos Campos 

Missionários Congregacionais da UIECB. Lá tem fotos dos nossos campos e missionários. 
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Queremos desafiar a igreja a estar mais próximo do nosso Departamento, há muita 

obra a ser feita, portanto encorajo os irmãos a: 

- Desenvolver atividades de oração pelos nossos campos e missionários; 

- Ser parceiros financeiros de algum dos nossos 55 campos no Brasil e 05 na América 

Latina, contribuindo mensalmente com o valor a seu critério durante um determinado 

período; 

- Enviar Oferta Anual pelo Dia Nacional de Missões – 2º domingo de Julho; 

- Participar do Projeto Frutificando na Melhor Idade como Missionário Companheiro 

dedicando um período limitado do seu tempo para assistir os missionários e campos do DEM; 

- Contribuir com as Campanhas lideradas pelo Projeto Frutificando, enviando ofertas 

para o Dia do Missionário Congregacional (10 de maio) e Natal dos Missionários (até 2º 

domingo de dezembro); 

- Organizar uma caravana da sua igreja local e fazer uma visita a algum campo 

missionário do DEM para evangelização, discipulado, culto na rua, assistência a carentes e 

outros por um curto tempo e assim dará um avanço no campo. 

- Orar e escolher um dos nossos campos para investir em sua estrutura física, tais 

como: construção de casa pastoral, salas para escola dominical, banheiros, cozinha, aquisição 

de eletrônicos, mobília e outras coisas correlatas; 

- Montar um conselho Missionário na igreja local, no nosso site tem sugestões 

www.demcongregacional.com.br/conselho-missionario/  

- Realizar Cultos de desafios Missionários e ou Conferencia Missionária. 

 

Não podemos perder o ensejo para comunicar nossos projetos: 

1- PROJETO FRUTIFICANDO NA MELHOR IDADE – visa despertar membros de 

nossas igrejas que possam dedicar um período limitado do seu tempo para ser 

Missionário Companheiro em nossos campos. Outras informações sempre as 

quintas-feiras em horário comercial pelo (21) 2203-8850 falar com Pb. Gerson e 

Dc. Neli Coelho; 

2- PROJETO NILSON BRAGA – grande mobilização missionária de nossa 

denominação que fortalece os nossos campos nas férias de Julho, sempre na 

segunda quinzena. 2018 será em Milagres-CE (18/07 a 01/08) e em 2019 na 

cidade de Serra-ES. As inscrições e informações podem ser pelo nosso site no link 

https://demcongregacional.com.br/inscricoes-para-o-pnb-2018/ . Esperamos vê-

los em breve em um dos nossos projetos. 
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3- VII ENAMI – Encontro Nacional de Missões a ser realizado nos dias 28 a 30 de 

setembro de 2018 na IEC Venda das Pedras – Itaboraí/RJ. Informações e 

Inscrições serão divulgados em breve nos nossos canais eletrônicos. 

4- CEM – Curso de Evangelismo e Missões cujo objetivo é refletir e Instrumentalizar 

a igreja na tarefa da evangelização e de missões. Outras informações nesse link 

https://demcongregacional.com.br/curso-de-evangelismo-e-missoes-dem-e-

missao-amir-2018/  

5- PACTO MISSIONÁRIO – anexo envio o folheto explicativo. 

Por favor, encaminhe essa carta ao Departamento de Missões, Conselho Missionário 

ou Ministério de Missões de sua igreja, desafie uma liderança local para assumir essa 

responsabilidade sob a supervisão do pastor, e assim avançaremos para a Glória de Deus. 

Sem mais para o momento, esperamos que os amados prossigam em paz e harmonia 

levando o evangelho do nosso Senhor para todo o mundo e ampliando o trabalho 

congregacional. 

 

              

_________________________              

Pr. Ialan Cavalcante                                                        

Diretor do DEM  

pr_ialan@hotmail.com 

(21) 98380-1037 WhatsApp  
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