
comunidade, mas um importantíssimo projeto que 
envolve muito trabalho, oração, recursos, etc. Nosso 
desejo é que o Senhor use nossas vidas para que muitos 
tenham um encontro com Cristo e sejam transformados. 
Por isso quero desa�á-lo em duas áreas:  

1. Oração: Você pode colocar na sua agenda de 
oração a vida dos missionários que estão ali todos os 
dias, investindo suas vidas em anunciar o nome do 
Senhor para aquelas pessoas. Ore em gratidão por essa e 
outras viagens que marcaram a vida de muitos jovens da 
nossa comunidade, despertando-os para a urgência de 
pregar o evangelho em todo tempo. Por �m, ore 
também pelo futuro deste projeto ali. São muitos os 
desa�os e sabemos que é essencial o direcionamento do 
Senhor para cada passo que será dado.  

2. Contribuição: Você pode imaginar que este 
projeto tem um custo signi�cativo na vida da igreja. Seja 
transporte, refeições, hospedagem, salários, etc. Para 
nós é uma alegria poder investir de forma séria em 
missões e, na dependência do Senhor continuaremos 
neste caminho. Caso tenha o desejo e condições de 
contribuir �nanceiramente para este projeto, é só fazer 
um depósito em envelopes na própria IBCU ou em 
alguma conta da igreja com a identi�cação “Missões”.

Sabemos que todo o esforço durante os últimos 
dez dias não foi em vão e que o Senhor tem planos para 
aqueles que ouviram a mensagem do Evangelho e 
também nos alegramos em saber que é apenas o 
começo de uma bela história para alcançar os perdidos 
naquele local. Que o Senhor nos abençoe e capacite 
neste grande desa�o que temos de alcançar o sertão! 

CONEXÃO SERTÃO 2017
"Portanto, meus amados irmãos, sede �rmes, 

inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, 
sabendo que, no Senhor, o vosso trabalho não é vão". 1 
Coríntios 15:58

A equipe do CONEXÃO SERTÃO 2017, viajou na 
sexta-feira (14/07) para Paulo Afonso, BA com um grupo 
de vinte e dois jovens que durante dez dias serviram 
juntamente com os missionários Reinaldo e Tininha Bui, 
João e Bia Rodrigues e Thiago e Karen Zambelli. Durante a 
semana foram desenvolvidas diversas atividades 
evangelísticas e estudos bíblicos nos lares, escolas, praças, 
etc. Apesar de alguns imprevistos como voo perdido, Deus 
nos presenteou com uma viagem muito marcante. 

“Jesus é fonte de água viva!” – Esta era a frase 
estampada na camiseta da nossa equipe. Quando olhamos 
o sertão e o número de pessoas que vivem na sequidão 
espiritual, social e física naquele local chegamos a pensar 
que é impossível alcançar aquele povo com a mensagem 
do Evangelho. Entretanto o Senhor nos deu diversas 
oportunidades de apresentar Jesus Cristo, a fonte de água 
viva, o único capaz de saciar a sede de todos nós. 

Nos alegramos pelas portas que Deus abriu e 
estamos �rmes, bem como dispostos a, como igreja 
continuar servindo ali, cumprindo a ordem do nosso 
Senhor Jesus de irmos e pregarmos a toda criatura, 
incluindo o povo sertanejo. 

Quero expressar a minha gratidão a toda a igreja que 
se envolveu em oração e contribuição �nanceira, nos 
ajudando a viabilizar esta viagem. Com certeza o esforço 
de cada um fez parte de um todo em que levou o nome de 
Jesus àqueles que ainda não tinham ouvido. 

Sabemos que os nossos esforços para alcançar o 
Sertão não é, de forma alguma um anexo na vida desta 
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