TRICRIS procura colaboradores(as) voluntários(as) para fins sociais

O TRICRIS, com o objetivo de ter condições de melhor atender a procura de informações sobre
o ministério, e ampliar a ajuda de caráter social para igrejas, ministérios e pessoas carentes,
está ampliando a equipe de colaboradores tendo em vista que a atual é pequena e tornou-se
insuficiente para atender a todos. Para aumentá-la, estamos procurando colaboradores e
voluntários, pessoas de ambos os sexos, convertidas à fé cristã, membros de alguma igreja
evangélica e que tenham um ou mais dos conhecimentos abaixo relacionados.

As atividades enumeradas de 1 a 5, serão desenvolvidas em sua própria residência e nos
enviadas via on-line. As demais, serão prestadas em locais próximos de sua residência ou
trabalho. Estas atividades são:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

– Digitação de textos;
– Revisão de textos;
– Redação de textos, notícias e artigos;
- Fazer postagens em nossa rede social;
- Tarefas de website (atualização de sites, criação de artes visuais, etc);
- Advocacia (prestado por advogados);
- Psicologia (prestado por psicólogos); e
- Aconselhamento espiritual (prestado por pastores)

Apesar de ser prestação de serviços de forma voluntária (sem remuneração, sem vínculo
empregatício, sem obrigaação de horário) o TRICRIS estará, como forma de compensação,
oferecendo, gratuitamente, cursos para estes(as) colaboradores(as) voluntários(as),
participação gratuita em palestras, congressos e outros eventos realizados e/ou patrocinados
pelo TRICRIS e seus parceiros.

O diabo está lutando contra Deus para arrebanhar muitas vidas. E nós fomos chamados a
fazer parte do exército de Deus como voluntários, para ajudarmos a defender estas vidas e
mantê-las salvas em Jesus Cristo. Se você se sentir tocado pelo que consta em Salmo 110:3 e
Atos 20:35, junte-se a nós se alistando neste exército. Leia os versículos. E depois preencha o
formulário em nosso site no link FALE CONOSCO.
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Salmos 110:3 - No dia em que o Senhor, ó Rei, os combater, o seu povo se apresentará
como voluntário.

Disse Jesus: "mais bem-aventurado é dar do que receber? !" (Atos 20 :35)

"O voluntário é aquele que é levado, pela atuação do Espírito Santo em seu coração, a dar
especial oferta de seu tempo e conhecimento em benefício de muitos, como servo de Deus".
(Ministério Jusdei).

Se você tem interesse em nos ajudar, entre em contato conosco preenchendo o formulário de
contato que se encontra em nosso site.

Que o Senhor te abençoe !
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