IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS SAFs – CNSAFs

Essa é uma oportunidade para poucos, apenas para os que têm um coração
na obra, um coração missionário que vai, envia, ora e contribui para que
o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo chegue às nações e transforme
vidas para a glória de Deus.

“Cada um contribua segundo tiver proposto no coração,
não com tristeza ou por necessidade; porque Deus ama
a quem dá com alegria”. (2Co 9.7)

CNSAFs

Orai sem cessar, como oraria Jesus, intercedendo,
orando de joelhos e jejuando pelos
Campos Missionários, nos associando aos
missionários, para auxiliar a IPB nos Projetos de
Pregação do Evangelho no Brasil e no Mundo.

PLANTANDO IGREJAS PRESBITERIANAS PELO BRASIL
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CAMPANHA FINANCEIRA CNSAFs
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“Porque quem sou eu, e quem é o meu povo para que
pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo
vem de ti, e das tuas mãos to damos”. (1Cr 29.14)
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O que é o PROJETO NATAL MISSIONÁRIO?
É uma campanha de doação voluntária, que acontecerá de janeiro a dezembro, incluindo as ofertas advindas de doações no “Momento missionário” por ocasião da realização dos Cultos em Ações de Graças pelos
134, 135, 136 e 137 anos da SAF em nível CNSAFs e em nível das Sinodais.
Quem vai ofertar?
As ofertas serão voluntárias e provenientes dos corações das irmãs e dos
irmãos da Igreja Presbiteriana do Brasil em todo o País, que desejarem
fazer doações voluntariamente. Corações tocados pelo Senhor para contribuir com sua obra missionária.
Qual a destinação das ofertas do PROJETO NATAL MISSIONÁRIO?
As ofertas que forem enviadas, serão totalizadas e divididas igualmente
para cada missionário presbiteriano da JMN, da APMT (incluindo os Missionários da Missão Caiuá) e do PMC, cadastrados oficialmente pelas Instituições. Será uma OFERTA NATALINA, para que possam comprar algo que
atenda à sua família, no final do ano (roupa, sapato, alimentos e remédios).

As ofertas deverão ser identificadas pelos centavos, conforme abaixo.
Região Norte – R$ 0,10
Região Nordeste – R$ 0,20
Região Sudeste Norte – R$ 0,30
Região Sudeste Sul – R$ 0,40
Região Centro-Oeste – R$ 0,50
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Região Sul – R$ 0,60
As referidas ofertas deverão ser depositadas na Conta da CNSAFs conforme
a seguir:
DADOS DA TESOURARIA
Conta da CNSAFs para os depósitos/transferências:
Banco do Brasil
Agência 0083-3
Conta 74515-4 (Pessoa Jurídica)
Igreja Presbiteriana do Brasil
CNPJ 00.118.331/0002-01

Onde depositar as ofertas?
Para a Campanha de doação voluntária, PROJETO NATAL MISSIONÁRIO,
a Tesouraria identificará por cada Região, considerando os dois polos da
Região Sudeste (Sudeste Norte e Sudeste Sul) pelos seguintes códigos:
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DADOS DA TESOUREIRA
E-mails: tesouraria.cnsafs@gmail.com
quiteria.soaresbo@gmail.com
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