
a sua compaixão+a sua generosidade 

impulsionammissões

Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam 
aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor.
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15 milhões de floridianos não conhecem o poder salvador de Jesus Cristo.

552 novas igrejas foram fundadas pelos Batistas do Sul no ano passado, 
mas ainda assim, 273 milhões de pessoas na América do Norte 
permanecem sem um relacionamento com Jesus Cristo. Mais igrejas são 
necessárias, e a sua generosidade está fazendo a diferença.

3.058 grupos étnicos ao redor do mundo nunca ouviram falar de Jesus 
Cristo. Sua contribuição alcança e causa impacto nas regiões mais 
sombrias da terra.

E por causa da sua compaixão e generosidade, nós podemos comemorar o 
fato de que todos os dias nossa igreja está engajada na missão de ajudar a 
expandir o reino de Deus.

 A  necessidade é grande.

Uma parte da sua oferta para a nossa igreja vai para a Convenção Batista da 
Flórida, que encaminha 51% para a Convenção Batista do Sul. Esse dinheiro é 
então canalizado para a Junta de Missões Mundiais, para a Junta de Missões da 
América do Norte e outros ministérios para impulsionar missões.

Na Flórida, sua generosidade ajuda a nossa igreja a: 

Plantar, revitalizar, e fortalecer igrejas

Atender às necessidades da comunidade através de ministérios 
médicos, odontológicos e de combate à fome

Intencionalmente alcançar a próxima geração com estratégias de 
evangelismo e discipulado

Dar assistência aos marginalizados, órfãos e idosos

 

Sua compaixão pelos outros, combinada com sua generosidade em 
contribuir, impulsiona Missões. Como nossa igreja trabalha com outras igrejas 
de mentalidade semelhante na Convenção Batista do Sul, nós estamos 
causando impacto por todo nosso estado, por todo o país, e através do 
mundo. Quando você contribui sacrificialmente, nós liberamos uma parte 
da sua contribuição para impulsionar Missões ainda mais longe do que se 
o fizéssemos sozinhos. Aqui está um resumo do porquê sua compaixão e 
generosidade são tão importantes.

Compaixão 
+Generosidade   Você




