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 Artigos Escomiw 

 

O Nordeste é uma terra fértil e viável! 

 
Homens de Deus se dispuseram serem nossos desbravadores ali. Dentre eles, o 

Bispo Gessé Teixeira de Carvalho e o Bispo Onaldo Rodrigues Pereira; ambos 
de saudosa memória. Já desfrutam das delícias preliminares do porvir. 

 
Atualmente, o Bispo Damião e os heróis da fé que com ele militam ali, 
receberam de Deus a desafiadora missão de estruturar naquelas terras 

abençoadas uma nova Região. E sou testemunha de como aqueles soldados de 
Cristo são aguerridos. Estão motivados e dando o melhor de si. Não tenho 

dúvidas de que lograrão êxito. Deus é fiel! 
 

Mas, temos que fazer nossa parte. Cada um de per si. O cordão umbilical ainda 
não se rompeu por completo. Daí, em sua última reunião de Coordenadores 
Regionais, a Escomiw Geral abraçou o desafio de um projeto que consiste em 

promover um grande encontro de pastores e membros; em 2 auditórios 
separados, onde cada participante receberá gratuitamente hospedagem; 

alimentação e inscrição no evento. 
 

O objetivo desse encontro é que cada participante busque resposta à seguinte 
pergunta: O que posso fazer para mudar a história da comunidade onde 
minha igreja está inserida? Além de cada um sair dali com suas percepções; 

vamos levar uma equipe de ministradores que oferecerão a todos ferramentas 
utilitárias a um ministério mais marcante para a vida da igreja local e sua 

comunidade. 
 
No encontro com os membros, o seminário vai tratar de um treinamento prático 

para que cada um seja partícipe dos desafios ministeriais para a edificação de 
uma igreja vitoriosa na conquista e no cuidado com as almas. 

 
Não temos dúvidas; serão dias marcantes e de grandes bênçãos da parte de 

Deus. Sobre nós que estivermos ali e sobre a vida daqueles que se dispuserem 
ser nossos cooperadores propiciando a efetivação desse projeto. Assim, se 
Deus tocar em seu coração, deposite uma oferta na conta da Escomiw. Todo 

dinheiro depositado será destinado a esse projeto orçado em R$ 15.000,00. 
Mas queremos levantar o dobro; pois almejamos que a Escomiw Geral estenda 

esse projeto a outra de nossas Regiões em crescimento. FAÇA SEU DEPÓSITO 
CONFORME AS ORIENTAÇÕES ABAIXO. Na eternidade, você receberá seu 

galardão.   
 


