III - Cofrinho Missionário
Esta é uma campanha voltada para a criança presbiteriana,
mas que a família tem abraçado com muito carinho. Veja como
participar:
1 - Decida com o Departamento Infantil, ou com os pais, quantas
crianças querem o cofrinho. Arrecade R$ 1,00 por criança, que é
o preço de cada cofrinho; acrescente R$ 10,00 para despesas
de correio; faça o depósito na conta bancária abaixo; depois
passe um fax do recibo do depósito e da quantidade de cofrinhos
inscritos. Os cofrinhos serão enviados pelos correios. Não
esqueça de enviar o endereço e o nome completo da pessoa
responsável.
2 - Marque uma data para o recolhimento dos cofrinhos cheios.
Abra-os juntamente com as crianças ofertantes, num momento
missionário. Deposite o valor levantado e mande o recibo por fax
ou e-mail, acompanhado da lista das crianças que ofertaram.
3 - Mediante esta lista enviaremos outros cofrinhos, para todos
os inscritos, sem custo. Ou seja; a criança só compra o cofrinho
uma vez e, sempre que
enviar nova oferta,
acompanhada pela lista, os
cofrinhos serão reenviados.
Essa campanha é uma
opção criativa para ajudar no
trabalho missionário.

Seja você também
um plantador de Igrejas
pelo Brasil.
Junte-se a nós!

Visite-nos:
www.jmnipb.org.br
IGREJA

PRESBITERIANA
DOBRASIL

IV - Assinatura da Revista Ação Missionária
A revista Ação Missionária leva às Igrejas e irmãos,
apaixonados por missões, notícias dos
campos e dos missionários, seus
desaﬁos e sucessos. Também tem como
objetivo levantar parceiros e, acima de
tudo, mostrar a Glória de Deus e de Seu
Reino.
A revista Ação Missionária oferece duas
modalidades de assinatura, anual
individual ou anual coletiva a partir de 9
assinaturas por titular. Sua tiragem é
trimestral e todos os valores
arrecadados com as assinaturas é revertido para o sustento dos
missionários nos campos.
ASSINE AGORA !
Ligue para (19) 3255.5648 / 3368-5648
ou envie um e-mail para jmn@ipb.org.br

JMN - Junta de Missões Nacionais - IPB
Rua Dr. Lourenço Granato, 79 - Jd. Lumem Christi
Cep: 13.092-205 - Campinas - SP
Fone/Fax: (19) 3368-5648/3255-5648
Banco Bradesco: Ag. 0595-9 - C/C 38270-1
Banco do Brasil: Ag. 1849-X - C/C 22379-4
E-mails JMN:
jmn@ipb.org.br
Para curriculos:
curriculosjmn@ipb.org.br
Convite para divulgação:
convitedivulgacaojmn@ipb.org.br
Novos projetos:
projetosparceria@ipb.org.br

Junte-se a nós!

IGREJA

PRESBITERIANA
DOBRASIL

