VOCÊ TAMBÉM PODE CONSTRUIR OU REFORMAR UMA IGREJA DE DEUS.
HÁ LUGARES QUE NESSECITAM DE SUA DOAÇÃO PARA CONSTRUIR UM TEMPLO PARA OS
FIÉIS DE DEUS.

Convidaremos outros para chegarem a Ele.
Procuraremos apresentar-lhes os atrativos de Cristo e as realidades nunca vistas
do mundo por vir.
Haverá um desejo intenso de trilhar o caminho no qual Cristo andou.
Sentiremos um sincero anseio de que os que nos rodeiam possam contemplar "o
Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo". João 1:29.
E o esforço no sentido de abençoar aos outros reverterá em bênçãos para
nós mesmos.
Foi este o propósito de Deus dando-nos uma parte a desempenhar no plano
da redenção.
Concedeu aos homens o privilégio de tornarem-se participantes da natureza
divina e de, por sua vez, difundir bênçãos aos seus semelhantes.
Esta é a mais elevada honra, a maior alegria que Deus pode conferir ao
homem.
Os que assim se tornam participantes da obra de amor são os que para mais
perto de seu Criador são conduzidos.
Deus poderia ter confiado aos anjos celestiais a mensagem do evangelho e toda
a obra de amoroso ministério.
Poderia ter empregado outros meios para realizar o Seu propósito.
Mas em Seu infinito amor preferiu tornar-nos cooperadores Seus, de Cristo e dos
anjos, a fim de que pudéssemos participar da bênção, da alegria e do reerguimento
espiritual que resultam desse abnegado ministério.

Pela comunhão dos sofrimentos de Cristo somos levados a uma relação de
intimidade com Ele.
Cada ato de renúncia própria em benefício de outros, robustece o espírito de
beneficência no coração do beneficiador, ligando-o mais estreitamente ao Redentor
do mundo, o qual, "sendo rico, por amor de vós Se fez pobre, para que, pela Sua
pobreza, enriquecêsseis". II Cor. 8:9.
E é só à medida que assim cumprirmos o propósito divino de nossa criação,
que a vida nos poderá ser uma bênção. 01
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Em 2018, a IASD registrou 1.676.350 membros e 9.250 igrejas no Brasil.
Em 2019, o total de membros foi 1.723.409 em 9.558 igrejas.
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DO ANO DE 2011 a 2019 FORAM CONSTRUIDAS 2482 IGREJAS UMA MÉDIA DE 276 IGREJAS
POR ANO.

PODEMOS FAZER MAIS PELO NOSSO MESTRE, PODEMOS DOAR MAIS NESTA DÉCADA.

Percentual de Adventistas por Estado em 2010
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O Projeto 300 de Gideão
Atualmente consta cerca de 500 templos construídos e ou reformados nos Estados do
Norte e Nordeste através de doações.
Estes templos estão documentados em nome das Uniões da Igreja Adventista do Sétimo
Dia.
A administração desses templos é feita pelos pastores distritais e suas respectivas
comissões, como aconselhado no Manual da Igreja Adventista e todos os rendimentos
financeiros são diretamente enviados para as respectivas associações, que as
administram, não havendo nenhum tipo de repasse para o grupo 300 de Gideão.
No caso destes templos o mais interessante é que o maior número deles são
localizados em sítios, roças, povoados, justamente as regiões mais pobres dos Estados.
A responsabilidade do projeto é arrecadar fundos através de
doadores que amam a Jesus e tem no coração um propósito de fazer mais,
contratar evangelistas, construir e ou reformar templos, os quais são entregues para
Organização Adventista do Sétimo Dia.
Hoje ajudamos a manter cerca de 35 evangelistas formados em teologia, distribuídos em
vários distritos da Associação Cearense, Missão Piauiense e outros locais do Nordeste.
Os doadores que mantém, através de ofertas, são irmãos de todo o Brasil.
Estes evangelistas juntamente com os pastores realizam o avanço da Obra, organizando e
fortalecendo a liderança formada naquela localidade, incluindo os novos templos em
seus distritos, então partem para outras cidades onde não há presença de adventistas.
Temos muitos pedidos de ajuda para que seja
construídos templos em várias cidades.
O que o projeto mais precisa no momento é de colaboradores.

Precisa-se de pessoas que tenham verdadeiro compromisso
com a obra e desejam de todo o coração que o evangelho seja
pregado a todos os povos, nações, tribos e línguas, pois somente
colaboradores com este espírito poderão além de colaborar
financeiramente, orar, divulgar e cumprir a Missão.
CONSTRUA UMA IGREJA EM 2021 JUNTAMENTE CONOSCO.
ESCOLHA O LOCAL E INVISTA PARTE DE SUA BÊNÇÃO FINANCEIRA
PARA SALVAR VIDAS NOS MAIS LONGÍNQUO RINCÕES. 06

A Inglaterra de Wycliffe
A presença da igreja dominava a vida cotidiana. Toda vila, por menor que fosse, tinha um
templo, e o chamado para seus serviços era algo essencial na vida comunitária.
Wycliffe é um reformador quase desconhecido, mas não menos brilhante do que aqueles
que o sucederam. Ele pavimentou o caminho da reforma que sacudiria a Inglaterra dois séculos
depois. O teólogo protestante John Foxe e a escritora norte-americana Ellen White o definiram
como “a estrela da manhã da Reforma”.
Wycliffe foi o precursor de um tempo de grandes e profundas mudanças no entendimento
religioso que se estendeu para a política, a ciência e a vida cotidiana.
Levante-se neste tempo e faça a diferença; ore, ore, ore, doe, doe e doe.

Glória, Glória, Glória
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http://ellenwhite.cpb.com.br/livro/index/9/77/84/atividade-e-vida
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_estados_brasileiros_por_n%C3%BAmero_de_munic%C3%ADpios
#:~:text=O%20Brasil%20%C3%A9%20uma%20rep%C3%BAblica,menores%20unidades%20aut%C3%B4no
mas%20da%20Federa%C3%A7%C3%A3o.
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Subdivis%C3%B5es_do_Brasil
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_Adventista_do_S%C3%A9timo_Dia_no_Brasil
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https://www.revistaadventista.com.br/blog/2019/08/29/a-presenca-adventista-nas-maiores-cidadesbrasileiras/
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https://300gideao.com.br/coordenador/
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http://www.revistaadventista.com.br/reforma-500/john-wycliffe/

