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1º trabalho de campo regional realizado pela 

ESCOMIW, na 3ª Região Eclesiástica,  no dia 
12 de maio de 2012 , as  19 hs foi iniciado o 

culto inaugural  da Igreja Metodista 
Wesleyana na cidade de Campinas – SP , 

com a presença expressiva das igrejas da 
região, que superlotaram o salão, foi um 
marco para  3ª Região, visto que 

implantamos a primeira igreja regional, ou 
seja, com o apoio de todos, inicio de uma 

nova fase de visão. 
 

E a ESCOMIW se fez presente durante todo o 
dia desde as primeiras horas, treinando,   

 

montando equipes, e coordenando o evangelismo com abordagem direta, panfletagem, faixas em 
farol, de casa em casa, nas praças com teatro e carro de som. Quero aqui expressar os meus 

agradecimentos aos fieis colaboradores e incentivadores da visão ESCOMIW, nosso Bispo Anderson 
Caleb, Pr. Carlos Cruz, Pr. Edival, Pr. Heder Barbosa (Ceforte) e o próprio pastor local Pr. Elizeu 

Gomes, além de outros. Sem deixar de relatar aqui a forte participação de algumas igrejas que já 
absorveram a visão ESCOMIW,  IMW’s Pq. Paulistano, Itaim, Gopouva e Ceforte. 
 

Com apenas cerca de quatro horas de evangelismo efetivo com as várias equipes de GA 
(Ganhadores de Almas) tivemos como resultado mais de 70 decisões por Cristo como seu suficiente 

salvador e as fichas entregues ao pastor local para continuidade e acompanhamento, cerca de 4000 
dvd’s com mensagem de apresentação da igreja e 4000 folhetos, louvamos a Deus! 
 

A ESCOMIW é uma realidade da 3ª Região, entenda melhor procurando o seu representante 
regional. SD’s montem seus núcleos distritais, igrejas locais criem suas escolas de treinamento, a 

COPA 2014, logo estará ai, o tempo passa e temos que treinar muitos G.A. para 2014. 
 

Missão da ESCOMIW, fornecer as igrejas ferramentas praticas para a evangelização. 
 
OBS.: CONFIRA AS FOTOS NA GALERIA DE FOTOS.  

 
Pr Carlos Alberto Pinheiro 

Coordenador ESCOMIW 3ª Região 
Fonte: Escomiw 3ª RE 
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