Seja bem-vindo ao sitio da Comunidade Evangélica Entre as Nações!
Este ambiente foi desenvolvido para nos ajudar a divulgar a Palavra de Deus aos
povos de todas as “Nações” espalhadas pelos quatro cantos da terra, assim como
demonstrar nossas programações e atividades que ajudarão você a melhor entender
nossos propósitos.
A CEEN cumpre a determinação tão conhecida de Jesus Cristo em Mateus 28:19-20,
o IDE – “Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do
Filho, e do Espírito Santo; Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho
mandado; e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos
séculos.”
Fundamentada, portanto, nos princípios bíblicos, a CEEN desenvolve seus projetos
com o objetivo maior de ajudar pessoas a conhecerem o amor de Deus, tratando de
suas necessidades e levando-as a alcançarem uma vida vitoriosa em Cristo.
Na medida em que os anos passam, grandes desafios têm surgido, levando a
estender nossos limites em conquistas de novos territórios com a benção do Senhor.
Sou grato a Deus por isso, não o crescer por crescer, mas pelas vidas que Deus
nos tem confiando com tanto carinho.
Como ministro do Evangelho, posso afirmar que contamos exclusivamente com a
força de Deus para alcançar os povos e nações, que em sua infinita misericórdia tem
nos agraciado sempre, trazendo inúmeros aliados que não tem medido esforços a
alcançar os objetivos propostos, homens e mulheres que tem compreendido esse
amor e abraçado essa nobre causa.
Os mais novos são ensinados nos primeiros passos do evangelho da salvação e os
mais experientes cerram fileiras conosco, entendendo a visão da CEEN e se
alinhando à direção do Espirito Santo, mentor de nossa Instituição.
Tenho certeza que se você chegou até aqui é porque de alguma forma foi despertado
a conhecer nossos trabalhos. “Fique a vontade, sinta-se em casa”. Por isso, encerro
deixando meus sinceros votos de bênçãos à sua vida.
Forte abraço,
Pr. Robinson Valadares

