A Sinodal do Ceará realizou no dia 23 de agosto I Feira de
Missões.
O evento aconteceu na Escola Antônio Albuquerque na Vila
Centenário, na cidade de Iguatu. Estima-se que no decorrer
do dia passou na feira cerca de 180 a 200 pessoas. O evento
de cunho missionário teve como objetivo maior glorificar a
Deus através da obra missionária. “Porque de Deus somos
cooperadores Co. 3:9. Refletindo sobre esta tarefa missionária entendemos que
Missões se faz; INDO, ORANDO E CONTRIBUINDO e esta feira foi um momento
em que tivemos a manifestações desta três atividades. Durante a feira vimos histórias daqueles foram e estão no campo, oramos por eles e contribuímos financeiramente.
Na programação: cultos, oficinas de
como trabalhar missões com adultos e
crianças, apresentações artísticas caracterizando a cultura nordestina, estandes de vendas, como alimentação,
artesanatos, bazar, camisetas, artigos
e bíblias, sendo que na entrada o participante fazia a doação de uma bíblia,
e tudo o que foi vendido foi produto de
doação e algumas coisas foram produzidas por irmãs de SAFs das várias igrejas presbiterianas do Ceará.

Lembrando toda a arrecadação da feira será destinado para os campos
missionários das Igrejas Presbiterianas no Ceará.
Contamos com a presença de uma caravana do Recife, assim sendo; a missionária Mirtes Fonseca juntamente com irmãos que compõem a banda do Projeto
Rumo ao Sertão, a presidente da Sinodal de Pernambuco a irmã Dorita com irmãos mostrando os projetos e trabalhos missionários daquela região, tivemos
também a presença do Missionário Manoel Zico do campo missionário de Tianguá representando a Junta de Missões Nacionais, bem como tivemos representações de Igrejas de Fortaleza e Igrejas que fazem parte da Confederação nas
cidades vizinha.
Somos gratos ao Senhor por nos permitir realizar este evento maravilhoso em nossa cidade, e que não possamos fazer missões apenas em Agosto mês intitulado pela a Igreja Presbiteriana do Brasil como mês de Missões, mas que missões esteja firmado em
nossos corações e que haja sempre disponibilidade em fazer tão grande obra. Missões
nasce primeiro no coração de Deus, cumpre
a nós a tarefa de obedecê-lo.

