Alcancemos: Somos Um em Busca
dos 100!

Cada congregação estudando a Bíblia com cem pessoas. Esta é a meta
do projeto Alcancemos – Somos um em busca dos 100, desenvolvido em
comemoração ao centenário de organização da União Sudeste
Brasileira (USeB).
Leia também:
Bíblia Missionária possibilita visualização de imagens
proféticas
O lançamento foi realizado durante o Concílio Anual da USeB. A
iniciativa tem a proposta de mobilizar as 2.434 congregações
existentes nos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito

Santo.
Na ocasião, foram apresentados os materiais oficiais do projeto
que pretendem auxiliar as congregações no cumprimento da meta. Os
destaques são o livro “10 Dicas para Instrutores Bíblicos” e uma
série de vídeos com o mesmo título, organizados pelo departamento
de Ministério Pessoal da USeB. Clique aqui para consultar os
materiais disponíveis para download.
Também foi apresentado o aplicativo Alcancemos, disponível para
Android e IOS, por meio do qual é possível registrar o progresso
dos estudos bíblicos. Ao final do próximo ano, as congregações que
atingirem a meta receberão um certificado.

Projeto piloto foi desenvolvido com pastores
Em agosto, os administradores e líderes de departamentos da USeB e
das sedes administrativas dos três estados também foram desafiados
a estudar a Bíblia com cem pessoas. Atualmente, o grupo está
ministrando 106 estudos.

Por terem atingido a meta, os representantes da “Igreja Virtual”,

como é denominada pelos participantes, receberam um certificado
semelhante ao que será entregue às congregações (Foto: Deivys
Fagundes)
Um dos envolvidos com o projeto é o pastor Jander Oliveira,
diretor financeiro da Igreja para a região sul do Espírito Santo.
Oliveira estuda a Bíblia com dois casais de Vila Velha (ES). Um
deles, Emílio e Margareth Trindade, está com batismo marcado para
o sábado (1).
O outro casal, Ronaldo e Ana Paula, são vizinhos do pastor
Oliveira e estão na sétima lição do estudo bíblico. “Nos
encontramos no elevador em alguns sábados e eles perguntaram se eu
era pastor. Respondi que era pastor da Igreja Adventista e eles
comentaram que assistiam a TV Novo Tempo. Fui visitá-los, soube
que tinham algumas dúvidas sobre a guarda sábado e oferecei estudo
bíblico”, destaca o pastor Jander Oliveira.

Cem anos de história
Em 1919, A Igreja Adventista organizava uma nova sede
administrativa no Brasil: a então União Este Brasileira, que seria
responsável por representar a Igreja em 18 estados distribuídos
nas regiões Sudeste, Nordeste e Norte do Brasil. Em todo o
território, havia apenas 916 membros batizados.
Com a expansão do evangelho, novas sedes administrativas foram
formadas no território brasileiro e a União Este passou a se
chamar União Sudeste Brasileira. Cem anos depois da sua
organização, a USeB conta com aproximadamente 215 mil membros e
está situada em Itaipava, no município de Petrópolis (RJ).

Assista ao vídeo com a história da sede:
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