Oapaz e Tricris apoiam financeiramente ministérios e igrejas

Cumprindo uma das suas finalidades que é apoiar a expansão da obra de Deus, a Ordem dos
Agentes da Paz (Oapaz) e o Tribunal Cristão de Conciliação e Arbitragem (Tricris) têm
contribuído financeiramente com diversos ministérios evangelísticos.
Neste mês de setembro a Oapaz e o Tricris receberam da Missionária Marleide Dias da Cunha
(Casa de Oração Avivamento as Nações), que realiza um trabalho evangelístico na região de
Rio Pomba (Zona da Mata de MG), um pedido de socorro para não ter que devolver o
equipamento de som que fora comprado contando com a ajuda financeira de uma pessoa que
descumpriu o que prometera.

Já tendo visitado aquela cidade e conhecendo a sinceridade da Missionária e seu amor pela
obra de evangelização, a OAPAZ e o Tricris prontamente respondeu informando que vai
assumir o pagamento de 50% das prestações dos equipamentos.

“Sua ajuda será sinônimo de alívio e paz. Pois quem dá alívio aos outros receberá alívio”,
respondeu a Missionária ao receber a resposta positiva da Ordem dos Agentes da Paz.

O Pr. Weslei Fernandes, coordenador nacional da Oapaz e do Tricris destaca que esta atitude
não se trata de nenhum favor para as igrejas e instituições. Na verdade são dízimos que são
devidos a Deus. E sendo assim, conforme determina a Palavra, não podem ser retidas pois se
constituiriam em roubo a Senhor. Tem que ser entregue para ele através de suas casas
conforme está escrito em Mal. 3:10. A OAPAZ, o Tricris e sua equipe de colaboradores têm
sido abençoados financeiramente. Por isto, voluntariamente têm todo o prazer em separar o
dízimo e enviar para a obra de Deus em diversas localidades.

Acompanhe em nossa próxima postagem, outros ministérios que já foram apoiados
financeiramente pelos Agentes da Paz.
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