
encorajamento, aconselhamento, cuidado emocional e 
espiritual, a toda corporação da Polícia Militar. Em 
reunião com o sargento que coordena este projeto na 
macro região de Campinas, ele apontou a preocupação 
com o alto índice de suicídios que tem ocorrido por PMs, 
não somente no estado de São Paulo, mas em todo o 
Brasil. Nós, como igreja, estamos sendo convidados para 
o engajamento nesta missão com a oportunidade de 
semanalmente ministrarmos na 3ª Cia da PM em Barão 
Geraldo, e promovermos diversas ações que 
estabeleçam aproximação entre a igreja e a polícia! Se 
você tem interesse de engajamento neste ministério, 
agende uma conversa por meio dos endereços ao �nal 
deste artigo.

 
GOOD NEWS – ENSINO DE INGLÊS

O domínio da língua inglesa é uma porta aberta 
para o mundo e muitas pessoas desejam conquistar esta 
habilidade! O Projeto Good News, visa oferecer em nossa 
estrutura física, aulas de inglês gratuitas. Desta maneira, 
podemos servir a comunidade e ao mesmo tempo, 
estabelecemos pontes para novos relacionamentos, 
criando oportunidades de apresentarmos as boas novas 
do evangelho! Se você tem domínio do idioma, 
disponibilidade e disposição para o engajamento neste 
ministério, entre em contato pelo e-mail 
edson@igrejafonte.org.br ou pelo telefone 19.3289-4501

Edson Rodrigues
edson@igrejafonte.org.br

Paulo quando escreve para a igreja estabelecida 
em Colossos, menciona o compromisso pessoal e o de sua 
equipe no investimento de tempo em oração por aqueles 
irmãos, mediante o engajamento que manifestaram na 
vida cristã e na proclamação do evangelho. “Por essa 
razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos 
de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do 
pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a 
sabedoria e entendimento espiritual”.  Cl.1.9. Ao �nal 
da carta, Paulo desa�a a igreja a interceder em seu favor 
e daqueles que estão junto dele para que oportunidades 
sejam abertas para a proclamação das boas novas. “Ao 
mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus 
abra uma porta para a nossa mensagem, a �m de 
que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo 
qual estou preso”. Cl.4.3; e ainda Paulo desa�a aqueles 
irmãos, para aproveitarem ao máximo as oportunidades 
que se apresentam diante deles. “Sejam sábios no 
procedimento para com os de fora; aproveitem ao 
máximo todas as oportunidades”. Cl.4.5. 

Nem sempre temos situações favoráveis, 
convenientes ou oportunas para a proclamação do 
evangelho, mas quando elas surgem, precisamos de 
agilidade, sabedoria, discernimento e também ação, 
para respondermos a tais situações! Diante disto, 
apresento, duas oportunidades de ministério, que estão 
diante de nós, nas quais carecemos de pessoas para se 
engajarem!

CAPELANIA PARA POLÍCIA MILITAR:
A proposta de desenvolvermos ações de Capelania 

na Polícia Militar, visa oferecer o serviço cristão de apoio, 

Oportunidades


