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NOSSA META É ALCANÇAR 30 MIL FAMÍLIAS POR SEMANA, DURANTE 20 SEMANAS

N

o ano de l999, nossa igreja lançou um projeto de evangelismo
surpreendente. Chamamos esse projeto de “I Projeto Soluconf” (Solução Para os Conflitos da Vida).
Por 4 meses, ou 16 semanas, alcançamos, note bem, 25
mil residências, ou famílias, com a Palavra de Deus, o seu Evangelho. Os frutos foram superabundantes, surpreendendo a nós mesmos, como a muitos pastores e igrejas aqui, da Zona Oeste do Rio.
Muitas almas resgatadas ali foram para as muitas igrejas evangélicas. Famílias inteiras renderam-se ao Senhor Jesus Cristo.
Agora, 12 anos depois, estamos nos preparando para lançar o “II Projeto Soluconf”
Soluconf”, em que pretendemos alcançar, só com
o Módulo I (temos 3 módulos)
módulos), de 30 a 40 mil residências. Logicamente, isto para uma igreja local é um megaprojeto de evangelização, algo sem precedentes.
Esse projeto fundamentou-se em 16 cartas de evangelismo, entregues de casa em casa, repetimos, a 25 famílias (passou
um pouco desse número). Foram cartas escritas na direção de
Deus, falando profunda e pessoalmente à alma humana. Outro
elemento básico desse plano foi a criação do Sistema de Carteiros
do Soluconf
Soluconf, em que nossos membros formaram duplas de evangelismo (método bíblico de evangelização), escolheram ruas ou condomínios como seu campo de semeadura, e, cada semana, iam como verdadeiros carteiros, entregando a correspondência do Reino
de Deus. Com isto, já pela terceira ou quarta carta, vínculos afetivos começaram a ser criados com os moradores, com resultados
surpreendentes, em que as pessoas já ficavam esperando pela carta
da semana.
Mas criamos, ainda, mais dois módulos (II e III). Pelo

Módulo II, nossos membros indicavam endereços por todo o Brasil, e as cartas chegavam ao seu destino através da Empresa de
Correios. O Módulo III foi diferente num aspecto muito especial;
nós o chamamos de Projeto SoluPródigo
SoluPródigo, pois visou alcançar filhos pródigos por todo o Brasil, filhos de Deus desviados da sua
Casa. E foi outro sucesso, com muitos testemunhos do poder reconciliador de Deus. Não podemos mensurar nem o alcance, nem
os resultados totais desse projeto; só Deus o pode fazer.
Agora, estamos nos preparando para fazer o lançamento
do II Projeto Soluconf
Soluconf, em que pretendemos alcançar de 30 a 40
mil residências semanalmente. Para isto, trabalharemos com 4
máquinas gráficas (nossas) em tempo integral.
Mas, com o advento da Internet, temos sonhado com a
participação de muitos crentes, por todo o Brasil, e até mesmo
igrejas, com seus pastores. Nosso desejo é fornecer todo o sistema
para que os pastores criem grupos de internautas-evangelizadores,
e, assim, passemos de 10 mil endereços alcançados.
Nestes dias, estamos preparando uma página especial na
Internet, em que divulgaremos todo o Projeto Soluconf. Queremos pedir que você esteja atento. Assim que esse mensagem surgir
em seu computador, abra
abra--a, pois uma grande comissão do Senhor
Jesus Cristo, mais do que deste ministério, estará sendo entregue a
você.
Imagine, desde já, o que representa o alcance de 30 a 40
mil residências, todas as semanas, agora, por 20 semanas seguidas.
Desde já, eu, Pr. Oneias Cezar Filho, afirmo que você poderá participar dessa grande semeadura, usando, para tal, o seu computador.
Fique à nossa espera; voltaremos a você nos próximos dias.

