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Depois de dois anos difíceis e de superações, a IEMM chega a 2015 com a determinação de
reconstruir os muros e voltar ao crescimento. Chega de ataques, conspirações e tentativas de
atrasar o plano de Deus. Em tudo fomos mais que vencedores porque a IEMM é uma igreja
revelada, e a porta que Deus abre o homem não pode fechar. Estaremos comemorando 8 anos
de organização com templos próprios e nova estrutura litúrgica e organizacional.

Estamos com nova equipe, novos ministros, novo rebanho. Deus é justo e fiel e nos
concedeu tudo novo. Estamos prontos para continuar a boa obra com sinais de um Deus vivo e
poderoso em seus feitos. Continuamos com forte unção e a liberdade peculiar que dá ao
Espirito Santo de Deus a liberdade de operar com poder em nosso meio.

Estamos mais fortes e mais preparados. A igreja de Jesus Cristo tem um propósito que não
podemos perder de vista que é arrebanhar as almas para o Reino Celestial. Para compor a boa
obra neste novo ano escolhemos como tema TEMPO DE RECONSTRUIR considerando que
estamos fazendo uma nova igreja bem mais forte e bem mais solida. O lema escolhido é EU
ESTOU FAZENDO UMA GRANDE OBRA, DE MODO QUE NÃO POSSO PARAR com base
em Neemias 6:3 que não se intimidou diante dos inimigos de Deus e concluiu os muros de
Jerusalém.

Temos igrejas em construção, igrejas em reformas, e campos que precisam ser alcançados.
Toda ajuda é bem vinda. Contamos com você!

Estamos juntos, e Deus está conosco e se agrada da obra que estamos fazendo.

Paz do Senhor Jesus seja com todos.

1/2

2015: TEMPO DE RECONSTRUIR
Qui, 11 de Dezembro de 2014 15:23

Rev SOLANO DE SOUZA FERREIRA

Pastor Presidente Geral - IEMM
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