
  

  

  

  

  

  

 Carta circular Pres/Tes. nº 02/2017      

                                                                   Recife-PE, 24 de Fevereiro de 2017  

As Igrejas e Pastores da ALIANÇA Graça 

e Paz!  

“Provai, e vede que o Senhor é bom; bem-aventurado o homem que nele confia. ” Sl. 34.8  

  

Por oportuno, vimos através da presente carta fazer o envio de demonstrativo no formato de gráfico das contribuições 

dessa igreja concernente ao exercício de 2016, a fim de que o amado pastor e a igreja possam ter uma radiografia do 

resultado de suas contribuições nesse exercício.   

Desta feita, rendemos gratidão ao Senhor nosso Deus e, ao mesmo tempo, registramos o reconhecimento e apreço a essa 

igreja pelo seu compromisso e exemplo de fidelidade junto a nossa Denominação. Portanto, essa igreja encontrase 100% 

fiel no envio dos 7% como contribuição estabelecida constitucionalmente em todo ano de 2016.   

Reiteramos ainda, que o propósito desse procedimento de informações acerca do relato financeiro sobre as contribuições 

do citado exercício, dar-se-á pelo fato de que estamos as portas dos nossos Concílios Regionais, que ocorrerá no próximo 

mês março no período de 14 a 16 no Day Camp Hotel Fazenda - Campina Grande/PB , e que nos relatórios de 

demonstrativos financeiros a serem apresentaremos em plenária pelas Regiões Administrativas, teremos a satisfação de 

ver essa igreja pontuada como uma igreja 100% fiel no envio de suas contribuições.  

Aproveitamos o momento, para agradecer em nome da ALIANÇA através de toda Diretoria Nacional o compromisso 

do Pastor, Tesoureiro, Diretor de Patrimônio e Corpo de Oficiais dessa igreja, em mantê-la fiel e participativa durante o 

período do exercício de 2016. Ressaltamos que o envolvimento, compromisso e integração corporativa dessa igreja, 

quanto ao Reino de Deus, são aspectos fundamentais para dar andamento aos nossos projetos Denominacionais com 

bom êxito, onde possamos de forma contínua implantar novos campos missionários buscando uma expansão progressiva 

da ALIANÇA como Denominação Evangélica.  

Finalizamos, fazendo súplicas de bênçãos ao Senhor por essa igreja, a fim de que desafios sejam superados, a Palavra 

de Cristo seja pregada com fidelidade e que grandes projetos sejam viabilizados em prol do Evangelho de Cristo e para 

a glória do Senhor.  

No amor de Cristo,  

  

                                         Pr. Sérgio Paulo de Menezes                         Pr. Carloson Roberto dos Santos  

                                           Presidente da ALIANÇA                     Tesoureiro da Aliança   

                                                                                                                           

  



  

  
 

 


