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Cruzada Misionera Internacional

Pastor respeitado.
Juntamente com a sua saudação na Paz de Jesus Cristo, informamos que nosso grupo da Cruzada
Missionária Internacional, ministério interdenominacional, está ditando um Curso de
Treinamento Missionário Online denominado CEM 2021, com início oficial em 15 de janeiro
dirigido aos Pastores líderes e congregações em geral que desejam ser treinados em missões e,
desta forma, fortalecer e promover a obra de pregar o evangelho em suas igrejas locais, bem
como em nível transcultural.
Nosso curso tem a opção de que o aluno possa ingressar na equipe missionária do Southamérica
2021 para a Amazônia Brasil, Cauca Colômbia e Manabí Equador entre os meses de junho e julho
Informamos que alguns membros de sua Congregação se inscreveram em nosso Curso e
desejamos contar com o apoio pastoral de cada aluno para nos manter na respectiva ordem
ética ministerial e espiritual e da mesma forma poder contar com o compromisso de sua
Congregação para com traga nossa organização missionária, seus enviados e as missões em suas
orações, podendo realizar especificamente em pelo menos um culto por mês uma oração ao
nosso bom Deus especial por este motivo.

De agora em diante, nos sentimos muito abençoados e gratos por receber esta carta.

Cruzada Missionária Internacional
Visão: Alcançar as nações para Cristo através da pregação do evangelho e ação integral,
alcançando onde outros não o fazem.
Missão: Treinar, capacitar e apaixonar os crentes para missões, abrindo os campos e
compartilhando conhecimento para fazer missões indo, orando e dando.
Lema: De acordo com as sagradas escrituras “como ouvirão, sem que alguém lhes pregue!” Rm
10:14

Atentamente, paz de Cristo

Jezer Ismael Igor Monsalve
Presidente Cruzada Misionera Internacional
Pastor Misionero Transcultural
Iglesia Pentecostal Cristocentrica - Chile
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