JMM - Missões Mundiais

Começa o 15º Acampamento de Promotores de SP
Contribuição de Marcia Pinheiro
02 de março de 2012

Evento será transmitido ao vivo pela internet.

Começa nesta sexta-feira (02), às 19h45, o 15º Acampamento de Promotores do Estado de São Paulo, evento que já se
tornou um marco na Mobilização Missionária em todo o Brasil. Mais de 450 pessoas se inscreveram e um número
considerável de promotores aguarda por desistências em uma lista de espera. O espaço escolhido fica na Rua da
Represa, sem número, em Vila Miranda/SP.

Com lotação completa foi preciso criar espaços alternativos, inclusive com barracas de camping. Para quem não conseguiu
se inscrever a tempo, a opção é acompanhar o evento, ao vivo, pelo site portalaguaviva.com.br

Nesta sexta, o destaque da programação são a mensagem do Diretor Executivo da JMM, Pr João Marcos Barreto Soares,
e o testemunho de uma missionária do Sudeste Asiático.

Para o sábado (03) estão programados três momentos com mensagens, palestras e testemunhos. No domingo (04)
pela manhã os promotores acompanham o testemunho e a mensagem final do evento, previsto para terminar às 12h.

Preletores:

Pr João Marcos Barreto Soares - Diretor Executivo JMM
Pr Adilson Santos - Coordenador de Mobilização JMM
Jaci Madsen - Gerente de Comunicação e Marketing JMM
Missionários Dawei e Mali - Ásia
Missionário Raul &ndash; Ásia
Seminarista Ideraldo &ndash; Guiné-Bissau
Missionários Dini e Wellington - Ásia
Radical África 8 - equipe com 10 integrantes que serão enviados à África.

"Deus nos falara de maneira poderosa nestes dias. Oramos para que o impacto espiritual deste evento nos acompanhe
durante toda a Campanha 2012. Os frutos só poderão ser contabilizados na eternidade", comentou o Pr Adilson Santos.

O evento é uma ótima oportunidade para o Promotor de Missões conhecer um pouco mais sobre a Campanha 2012: Eles
precisam de Cristo, a paz que liberta.

Os Acampamentos de Promotores, realizados em diversos Estados ao longo do primeiro semestre, também são
excelentes oportunidades para troca de experiências com outros promotores, missionários e colaboradores de Missões
Mundiais.
http://www.jmm.org.br
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