VOCÊ PODE SER UM AGENTE DE TRANSFORMAÇÃO DE MUITAS PESSOAS!!!

QUER SABER COMO?

PROJETO DE APADRINHAMENTO DE ALUNOS DO CPN
“E digo isto: Que o que semeia pouco, pouco também ceifará; e o que semeia em abundância em abundância também ceifará.
Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade; porque Deus ama ao que dá com alegria.
E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda suficiência, superabundeis
em toda boa obra, conforme está escrito: Espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a
semente ao que semeia e pão para comer também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça; para que
em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se dêem graças a Deus.”
(II Coríntios 9:6-11)

UM PRINCÍPIO ESPIRITUAL PODEROSO
A palavra de Deus afirma que “tudo o que o homem semear ele também ceifará”, no entanto, jamais colheremos na
mesma proporção com que semeamos. Ninguém semeia um grão de milho e recebe apenas outro grão, mas sim, uma
espiga recheada de grãos. Assim também é o nosso investimento no Reino de Deus, pois, cada vez que semeamos no
Reino, certamente receberemos do Senhor o suprimento de nossas necessidades e além: 30, 60 e até 100 vezes mais.

UM PROJETO DIFERENTE
Nestes 21 anos de existência, o CPN já conta com mais de 2.000 alunos formados. Muitos deles estão impactando o
Brasil e as regiões ao redor do mundo onde Deus os tem plantado, porém, temos presenciado um número crescente de
soldados que tem desistido antes de chegarem ao final. Muitos são os problemas que os nossos alunos tem enfrentando,
mas principalmente o financeiro.
Aqui no CPN, procuramos caminhar com os alunos da melhor forma possível (como muitos de vocês podem atestar esta
verdade), encorajando, direcionando e, para alguns, cedendo descontos nas mensalidades muitas vezes maiores que as
nossas demandas possibilitam, mas, sempre crendo que Deus é Poderoso para prover os recursos necessários.
Salientamos de que temos recebido também, alunos de outras partes do mundo para estudarem conosco e muitos deles,
sem muitas condições. A estes, cedemos bolsas de estudo, contudo sem uma contrapartida de entrada, tendo em vista
que o CPN é um ministério interdenominacional e que tem servido da melhor forma as igrejas do Corpo de Cristo.
Mediante ao assunto exposto, o CPN apresenta para você um projeto diferente, e abençoador! Sim, estamos lançando
o nosso projeto de apadrinhamento para alunos que necessitam de auxílio financeiro para estudarem e chegarem à reta
final. Dentro da visão de que é “mais bem aventurado dar do que receber” queremos contar com parceiros neste
processo, pois, o nosso alvo é estancar a desistência destes guerreiros que começam a estudar com a convicção do
chamado de Deus em suas vidas, mas que no percurso acabam desistindo por causa de necessidades e principalmente
financeira, conforme destacamos anteriormente.
Cremos que se levantarmos juntos recursos para cobertura de bolsas de estudos para estes alunos, contribuiremos para
que o Reino de Deus continue sendo implantando, através de pessoas preparadas para testemunharem o Poder do Reino
de Deus aqui na terra.

TESTEMUNHOS
“Quando entrei no Seminário Cristo Para as Nações para estudar Teologia, logo no primeiro
ano, fui surpreendido com uma situação um tanto quanto delicada. A empresa que trabalhava
começou a não cumprir com suas obrigações trabalhistas e com isso fiquei impossibilitado
de pagar minhas mensalidades. Então, procurei a administração do seminário, que na
oportunidade, me abençoou dando a oportunidade de trabalho voluntário, parte do dia, para
que eu pudesse cobrir minhas mensalidades e continuar estudando. Assim foi por um ano.
Algumas propostas de trabalham vieram, porém, todas me impediriam de continuar com os
meus estudos e eu, não querendo abrir mão de terminar o curso, sempre dizia não. No terceiro ano recebi uma oferta que
cobriu todo o período em que estava com mensalidades em atraso, com isso, pude sanar minha divida com o Seminário.
No quarto ano muitos alunos se inscreveram através de minha influência e tive desconto de 100% nas mensalidades.
Sou formado do CPN e posso dizer que meu diploma é um milagre de Deus. Hoje atuo como pastor, escritor,
palestrante, professor e desenvolvo material de treinamento para líderes.” Pr. Rogério Moreira – Formado em Dezembro/07
“Meu nome é Daya Monteiro, sou de Guiné Bissau que fica na África. Estou aqui no Brasil para
fazer Bacharel em Teologia com especialização em Missões no Seminário Cristo Para as Nações. E
isso tem me ajudado muito, o Cristo Para As Nações tem sido uma benção de Deus em minha vida,
e tem acrescentado muito no meu ministério, e me mostrado o caminho para fazer missões. Estou
estudando com 50% da bolsa, tem me ajudado bastante, porém por causa da crise que o Brasil está
passando tenho ficado apertada, com muita dificuldade para pagar os outros 50%.”
Daya Monteiro – Aluna Bacharel em Missões

COMO COMEÇAR?
Para ajudar um aluno, basta preencher o cupom abaixo e enviar pelo correio para o nosso endereço. O valor para
contribuição poderá ser estipulado por você. Você é livre para contribuir com o valor com o qual o Espírito Santo te
disser. O custo mensal de um aluno é de R$ 400,00. UM PEQUENO VALOR QUE FARÁ UMA GRANDE
DIFERENÇA!
Marque uma das opções abaixo, preencha com seus dados e envie este cupom para o endereço discriminado.
____ SIM, quero apadrinhar _______ aluno (s), ao custo mensal de R$ 400,00 por aluno.
____ SIM, vou apoiar um aluno com uma contribuição mensal de R$_____________.
____ SIM, quero dar uma oferta de R$ _____________ para apoiar um aluno.
____ Outra opção: ___________________________________________________________
Minha Contribuição será:
_____ Via boleto bancário enviado pelo Cristo Para as Nações
_____ Via cartão de crédito ou cheque, entre em contato.
_____ Via depósito bancário: BANCO DO BRASIL
Ag.: 3014-7
C/C: 10.888-X
CRISTO PARA AS NAÇÕES
CNPJ: 00.740.180/0001-48
_____ Outra forma de doação: ___________________________________________________________
Nome: _________________________________________________________________________________________
Endereço: ______________________________________________________________________________________
Cidade: ___________________________________ Estado: __________ CEP: ______________
Telefones: Res. __________________ Cel: _______________ E mail: _______________________________
ENVIE PARA:
Cristo Para As Nações
Rua Belmiro de Almeida, 56 – Senhor Bom Jesus – Belo Horizonte – MG
CEP: 31230-230
Ou através do e-mail: atendimento@cpn.org.br
Para maiores informações ligue para: (31) 3025-7222, e fale com a Fabíola ou Fernanda.

