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O DESTINO DAS OFERTAS MISSIONÁRIAS
A cada semana, milhares de pessoas na América do Sul entregam suas ofertas na Escola
Sabatina como expressão de gratidão a Deus e
compromisso com a missão mundial. Porém,
o que poucos sabem é quanto tem sido arrecadado e como esse dinheiro tem sido empregado. No primeiro trimestre deste ano, parte
das ofertas missionárias será direcionada para
seis projetos na América do Sul. O infográfico abaixo foi pensado para você conhecer
esse sistema centenário de envio de ofertas
para o campo mundial e estimulá-lo a colaborar mais com ele.
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