
VAMOS
ALCANÇÁ-LOS

JUNTOS?

IDE-GO
INSTITUCIONAL

2017-2018

DOIS TERÇOS DA HUMANIDADE
NÃO CONHECE JESUS CRISTO



 Um dos meios mais eficientes 
para espalhar o evangelho na Janela 
10/40, é utilizar evangelistas nativos que 
querem compartilhar seu amor para com 
o Senhor entre seu próprio povo. Este é o 
método que o programa Gospel 
Outreach vem usando por quase 25 anos. 
Como resultado, mais de um milhão de 
pessoas já foram batizadas.

 É sua doação que torna isso 
possível. Através de generosas doações 
de pessoas como você, mais de 2.400 
evangelistas estão sendo patrocinados em 
mais de 45 países da Janela 10/40.
As searas estão maduras, milhões e milhões 
estão esperando para ouvir de Jesus. 

 O segredo é o emprego de 
evangelistas nativos. São eles que melhor 
conhecem a língua, a religião, os 
costumes e a cultura de seu próprio povo. 
São obreiros eficientes, e de baixo custo. 
Estes obreiros são escolhidos e treinados 
pelas Missões ou Associações locais.

Esta área: 

com missionários estrangeiros.

Menos de 30% é alfabetizada

2/3 da população mundial
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 O Gospel Outreach é uma 
organização de apoio à Igreja Adventista do 
Sétimo Dia, com a plena aprovação da 
Conferência Geral. A missão do Gospel 
Outreach tem sido facilitar a disseminação 
do evangelho visando áreas não penetradas, 
e mantendo os obreiros com um estipêndio 
médio mensal de U$150,00 dólares.

 Os evangelistas cumprem essa 
missão por: 

congregações a crescer. 
Muitos destes obreiros estão trabalhando 
debaixo de grandes dificuldades e desafios, 
alguns até com risco da própria vida. 

 Agora também no Brasil. Em 
dezembro de 2010 surgiu a filial brasileira 

vem mantendo mais de 110 evangelistas em 
6 países da Janela 10/40, além de alguns 
projetos brasileiros no Nordeste e em São 
Paulo. Este é um ministério de fé, 
autofinanciado por doações voluntárias 
feitas por pessoas como você, interessadas 
em completar a grande Comissão 

o evangelho a toda criatura”. 



 Não se aceitam dízimos nem 
pactos, pois estes devem ser dirigidos às 
igrejas locais. As doações são empregadas 
na sua totalidade em projetos de evangelismo, 
e para nenhum outro propósito. 

 A operacionalidade pessoal do 

que nada recebem a não ser a satisfação de 
servir. Como resultado deste projeto, já 
foram batizadas quase cinco mil pessoas 
desde 2013. 

 Você pode perguntar: “Por que 
devo ajudar as missões estrangeiras?” 
Apresentamos aqui alguns pontos: 

com meus irmãos e irmãs do mundo todo. 
Para abreviar a volta de Jesus, obedecendo 

Sua Comissão. Afinal, foi Ele mesmo que me 
pediu para fazer isso. 

 

 Com um senso máximo de 
urgência, o IDE-GO lhe convida a participar 
desta missão. Ao você ler estas páginas, 
considere em como você pode ajudar neste 
plano. Veja, não custa muito para fazer 
grandes coisas para o Senhor. Cada real 
investido na Janela 10/40 poderá auxiliar a 
levar uma pessoa para a decisão de seguir 
a Cristo. Estima-se que de todos os batismos 

50% estejam sendo resultado dos esforços 
dos evangelistas do Gospel Outreach. 



 Estamos convictos de que o tempo 
é agora para oferecermos essa oportunidade a 
você  ser uma pequena faísca que irá incendiar 
o mundo com o evangelho. 

Quatro passos que você pode
dar agora mesmo: 
ORE:
10/40. Seja um guerreiro na oração. 

COMPARTILHE: Seja um embaixador e conte 
aos outros as necessidades da Janela 10/40.
 
PLANEJE:
planejamento financeiro. 

DOE: Mesmo alguns reais doados 
sistematicamente podem levar uma pessoa 
para Cristo. Junte-se aos outros doadores. 
Faça a diferença! 

Você está esperando por Jesus ou Jesus está 
esperando por você? 

FAÇA SUA DOAÇÃO

Banco do Brasil
Agência: 3104-6
Conta Corrente: 2345-0

Bradesco
Agência: 0892-3
Conta Corrente: 96-5

Caixa Econômica
Agência: 4991
Conta Corrente: 090-0

doação. Para doar com segurança use um dos meios abaixo.
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BENIN
BURKINA FASO
COSTA DO MARFIM
NÍGER
TOGO
MOÇAMBIQUE*

CEARÁ
PIAUÍ
TOCANTINS*
SÃO PAULO*

*Em Moçambique, projeto especial na província do Niassa.
No Tocantins, evangelismo com os Índios Xerentes.
Em São Paulo, trabalho desenvolvido para os surdos.

www.ide-go.org.br  |      facebook.com/idegobr

especialmente na área conhecida como “janela 
10/40” e em regiões onde não há presença 


