Projeto Avivamento nos Balcãs

www.ecmi.org

O Desafio
Berço do Protestantismo e palco do
surgimento de grandes teólogos e
avivalistas ao longo dos séculos, a
Europa atual configura-se como póscristã.
Muitas igrejas estão sendo fechadas e
outras são pequenas e formadas por
uma maioria idosa.
Há menos do que dez mil cristãos na
Croácia, e menos do que quinhentos
na Bósnia. A liderança sente que

levará cerca de cinquenta anos para
ver novas igrejas desenvolverem em
algumas regiões. Mas isto é muito
tempo para os oito milhões de
habitantes da Bósnia e da Croácia
esperarem!
Apesar do contexto adverso, líderes
das pequenas igrejas situadas na
região dos Balcãs (leste europeu), a
partir de uma ação da MCE, tem se
levantado para multiplicar os pontos
de anúncio do Evangelho.

Deus é quem tem feito esse
movimento, e Ele mesmo já tem
acrescentado dia a dia os que vão
sendo salvos!
A Igreja no continente europeu pede
ajuda para dar conta desse desafio!!

“Passa à Macedônia
e ajuda-nos.”

O Projeto
O Projeto “Avivamento nos Balcãs – 50
Anos em 5”, consiste numa operação
para
estabelecer
pontos
de
testemunho e pregação cristãos em
diversas áreas dos países que
compõem a região, iniciando por
Croácia e Bósnia, onde já se conta
com
igrejas-base
para
o
desenvolvimento do Projeto.
Os “Centros Cristãos de Aconselhamento” são espaços para convivência, aconselhamento, oração, estudo
da Bíblia. Realização de eventos sócio-

evangelísticos e o estabelecimento de
vínculos interpessoais nos diversos
círculos sociais, constam na estratégia.
Há, também, abertura para o
desenvolvimento de ações diversas
segundo os dons, habilidades e
capacitações da equipe.
Três zonas já foram estabelecidas para
o início de novos trabalhos. Missionários
brasileiros e ucranianos são esperados
para iniciar o Projeto de Plantio
Acelerado de Igrejas a partir de
abril/2012.

“Espere grandes
coisas de Deus;
tente grandes coisas
para Deus”

MIS. CARLA MARIA DE LIMA - BRADESCO AGÊNCIA 286-0 C/C 163634-0 | PAYPAL: carla.maria7@hotmail.com

Missionária Carla
Conheceu o Evangelho na Igreja
Evangélica Congregacional
Pernambucana (IECP), no dia 15 de
agosto de 1992.
Mediante sua conversão, os planos
pessoais de tornar-se uma auditora
fiscal da receita federal foram
mudados para o exercício
ministerial.
Assim, já no início de 1993, passou a
dedicar-se ao ministério de ação
sócio-evangelística da IECP,
especialmente no auxílio à gestão.

Carla Maria de Lima
30/05/74
Bacharel em Teologia
Bacharel em Serviço Social

Na igreja local, desenvolvia ações
de evangelismo, visitação e
discipulado com a juventude da
igreja, vindo a ser líder da mesma.
Sua chama missionária
intensificava-se cada vez mais, e
era achada uma intercessora e
contribuinte para missões, de forma

em: pregações, estudos bíblicos, líder de grupos
pequenos, conselho missionário, organização de
diversos eventos e programações eclesiásticas,
treinamentos para liderança e ministério diaconal.
Ao longo dos anos, esteve como auxiliar direta do
ministério pastoral. Desde 2008 atua na gestão de
projetos de missão integral, a partir da ONG da IECP.
Após concluir o curso de Bacharel em Teologia,
iniciou o curso de Serviço Social na UFPE, colocandoo diante de Deus como ferramenta para o exercício
ministerial como fazedora de tendas onde não
pudesse entrar como missionária.
Como resposta de suas orações, em agosto de 2011
teve a oportunidade de ouvir sobre o desafio do
leste europeu, e foi convidada para participar de
uma viagem missionária em outubro, o que fez com
o apoio da IECP.
Na última semana do mês de dezembro/11, teve
clareza da chamada de Deus para atender o
desafio do Projeto Avivamento nos Balcãs, para o
que recebeu a bênção da igreja.

“Eu sou a videira; vocês são os
ramos. Se alguém permanecer em
mim e eu nele, esse dá muito fruto;
pois sem mim vocês não podem
fazer coisa alguma” João 15.5

especial por missões transculturais
e, ainda mais, pelo desafio da
janela 10/40. Participou de vários
avanços evangelísticos e
missionários da igreja e da Juvep.
Teve o privilégio de ver vários
desconhecidos, amigos e familiares
confessando a Cristo como
Salvador.
Atuou como secretária do
Seminário Teológico
Congregacional do Nordeste por
cinco anos. Nesse tempo, fez o
curso de Bacharel em Teologia,
concluído em 2003. Em 2004, foi
professora das disciplinas Teologia e
História de Missões.
Na IECP, coordenou o ministério de
Educação Cristã, estruturando seu
currículo e desenvolvendo um
frutífero ministério de discipulado;
atuou como Administradora
Eclesiástica, e sempre serviu

SEJA UM PARCEIRO!!
CONTRIBUA:
 Para o custo básico mensal: € 1000
(preencha o cartão de contribuição)
 Para os custos iniciais: € 1000
(mobilize oferta especial com amigos
e/ou igreja até 09/04/2012)
Carla Maria de Lima
Bradesco Ag. 286-0 C/C 163634-0
Internet: Paypal (carla.maria7@hotmail.com)
ORE:










Aprendizado da língua croata
Adaptação à cultura e ao clima
Acesso à população
Equipe e trabalho a desenvolver
Conversões
Discipulado / Fortalecimento das igrejas
Pastores da Croácia e Bósnia
Novos obreiros para a Europa
MCE
(81) 9642-9142 | (81) 8820-8797
carla.maria7@hotmail.com

