É

com muita alegria que trazemos até você mais um
exemplar do InformeAtivo. Temos avançado bastante,
como ministério, na obra missionária, graças ao agir de
Deus ungindo os homens e as mulheres perseverantes e fiéis
ao chamado que receberam para ir às nações, mas também
alargando a visão da igreja e capacitando os líderes através
do nosso apoio aqui do Brasil.
Nas próximas páginas, você verá que o primeiro
semestre deste ano foi marcado pela associação de novos
missionários e pela celebração de conquistas importantes
para os que já estão no campo, como o primeiro aniversário
das Igrejas Verbo da Vida na Argentina e no Canadá.
Outro grande marco foi o lançamento do projeto
Afro Euro Brasil, divulgando a obra missionária que será
desenvolvida no Congo Democrático pelo casal Joseph e
Rita Maluta. Uma grande multidão se reuniu no Spazzio, em
Campina Grande, PB, para um grande culto de louvor a Deus,
com o cantor Thalles Roberto.
Todos os rendimentos deste evento foram destinados à
obra na África. O Pr. Maluta, como é mais conhecido, também
aproveitou a oportunidade para lançar o seu primeiro livro,
com o título: Acorda Brasil, o Tempo é Teu. Na nossa matéria
de capa, você conhecerá melhor este projeto. Você também
verá uma entrevista mais do que especial com Thalles.
Além destas e de outras boas notícias, você lerá
mensagens inspiradoras que edificarão a sua vida. Dentre
elas, destacamos a continuidade do tema “hospedagem”, pelo
bispo Guto Emery, que trará conselhos valiosos, desta vez,
aos hóspedes, foco principal nesta edição.
NOVIDADE
A partir desta publicação, além de todo o precioso
conteúdo encontrado nas páginas do InformeAtivo, que, vale
salientar, estão em números bem maiores, você será ainda
mais enriquecido pelos vários conteúdos extras disponíveis
para o seu acesso através do QR Code.
O QR Code – uma “figurinha enigma” que você verá
em algumas seções – é um tipo de código de barra em 2D.
Ele pode ser scanneado pela câmera fotográfica dos
smartphones e tablets e, após a decodificação automática pelos
aplicativos especilizados, lhe dará acesso a um link restrito na
internet com o conteúdo complementar daquela seção. Falando
em internet, o nosso novo site vem aí. Aguardem!

