
DE 29 A 31 DE MAIO DE 2020

nossa família batista global se unia para dar a primeira oferta de Ajuda Batista Mundial (BWAid) a comunidades que 
sofriam as consequências da pandemia da gripe espanhola. Cem anos depois, pedimos que vocês – irmãos e irmãs 
batistas – respondam novamente ao sofrimento da igreja global. À semelhança do dia de Pentecostes em Atos 2, 
quando o Espírito de Deus agiu poderosamente no meio do Seu povo, convidamos vocês para se unirem à família batista 
global neste fim de semana de Pentecostes (29 a 31 de maio). Imaginem as montanhas que Deus moverá se todas as 
igrejas batistas de todos os lugares do mundo se unirem para adorar, orar e ofertar aos necessitados. 
Vocês podem participar...

JUNTOS EM ADORAÇÃO

Incentivem sua igreja a participar 
on-line da experiência global de 
adoração, na sexta e no sábado, com 
música, oração e testemunhos de todas 
as regiões do mundo.

JUNTOS EM OFERTAS  

A BWA já distribuiu mais de 70 auxílios em mais de 50 países, impactando mais de 100 mil pessoas. 
Contribuímos dando suporte e ministrando a pessoas como...

• Leor, que construiu aproximadamente 200 pias para lavar as mãos em áreas de Bangladesh, onde 25 famílias dividem uma única torneira. 
• Stuart, que está fornecendo itens emergenciais de higiene a 6.500 pessoas por meio das igrejas batistas na Zâmbia.
• Batistas ajudando em áreas devastadas pela guerra na Armênia, dando suporte em uma enfermaria na Romênia, assistindo refugia
   dos venezuelanos no Peru e combatendo a fome e a desnutrição do Equador ao Egito e da Sérvia ao Sri Lanka. 

Para se inscreverem e receberem acesso gratuito a testemunhos, vídeos e outros recursos que podem ser usados na 
sua igreja, acessem:

BaptistWorld.org/pentecost 

JUNTOS ENA MESMA VISÃO 

Comprometam-se com o sofrimento da 
igreja global durante o culto, por meio 
de uma ação de sua escolha, como, por 
exemplo, um tempo de oração pelas 
necessidades apresentadas durante a 
programação.

Direcionem, no Pentecostes, uma parte 
de suas ofertas para apoiar a BWA no 
plano conjunto de apoio global que já 
alcançou mais de 100 mil pessoas em 
mais de 50 países.

ATÉ HOJE... 

HÁ                     ANOS...

no
UMA EXPERIÊNCIA GLOBAL DE ADORAÇÃO 



Sexta-feira, 29 de maio, 22h (hora de Brasília) | Sábado, 30 de maio, 16h (horário de Brasília)

Junte-se aos batistas do mundo todo para um encontro on-line 
de adoração, com louvor, oração e oportunidade para responder 
generosamente aos necessitados.

Transmissão simultânea no Facebook e no YouTube
Facebook.com/BaptistWorld  | YouTube.com/BaptistWorldAlliance

47 MILHÕES DE BATISTAS

UNIDOS
PELO ESPÍRITO SANTO 

Você. Sua comunidade. Sua igreja. Sua convenção.
Juntos como uma família global.
INSCREVA-SE HOJE :  Bapt istWorld.org/pentecost

no
UMA EXPERIÊNCIA GLOBAL DE ADORAÇÃO 



Suas orações e generosas ofertas para a Aliança Batista Mundial promovem uma missão global que busca 
impactar o mundo para Cristo. Por meio da Aliança Batista Mundial (Baptist World Alliance), você pode 
ajudar a compartilhar o amor de Cristo em um mundo no qual três bilhões de pessoas permanecem 
inalcançadas. Você pode fornecer ajuda humanitária em meio a desastres. Pode se pronunciar perante líderes 
governamentais em defesa daqueles que sofrem perseguição religiosa e incentiva ministérios batistas em 
contextos difíceis. Você equipa e treina líderes e ministros para um impacto cada vez maior em suas 
comunidades. Obrigado por se unir à BWA e aos batistas em todo o mundo com seu fiel apoio.

Interligando a família batista
para impactar o mundo para Cristo

TRÊS MANEIRAS DE OFERTAR

A Aliança Batista Mundial (BWA) é reconhecida como uma organização sem fins lucrativos 
501(c)(3) nos Estados Unidos. Para fins de declaração de imposto de renda, os doadores 
receberão um recibo referente à doação.

Política de doações da BWA: caso uma área ou projeto específico receba um financiamento acima do 
necessário, direcionamos a parte não utilizada para outra necessidade similar.

T R A N S F E R Ê N C I A  B A N C Á R I A
Envie um email para  fd-bwa@bwanet.org (Departamento Financeiro da WBA) para 
receber instruções sobre transferência bancária.

O N - L I N E
BaptistWorld.org/give

C H E Q U E
Envie para: 
Baptist World Alliance 
405 N. Washington Street  
Falls Church, Virginia, 22046 USA

Ofertar on-line é prático e seguro. As doações podem ocorrer uma única vez ou regularmente. Ao 
contribuir para uma área específica, por favor, especifique no campo destinado a comentários.


