Igreja Evangélica em Algeriz

QUEM SOMOS
Panorâmica histórica da Igreja Evangélica em AlgerizEsta igreja teve o seu inicio no ano de 1960. Tudo começou pelo
encontrar de um folheto que alguém cuidadosamente deixou na beira da estrada de modo a ser encontrado por quem
ali passasse. A pessoa que encontrou esse folheto era ainda uma jovem de 26 anos e chamava-se Maria de Lourdes.
Lendo o folheto e gostando da sua mensagem, logo o deu a ler a seu marido e ambos sentiram um grande desejo de
conhecer mais acerca desta mensagem que oferece perdão e salvação ao que crê em Jesus Cristo.Fazendo uso dos
contactos fornecidos pelo mesmo folheto, pouco depois eram visitados por alguém que lhes expôs com mais precisão o
caminho de Deus. Essa pessoa era o irmão Adolfo Oliveira, um jovem acabado de sair do Seminário Baptista e cheio
de poder e ousadia do Senhor para desbravar uma terra repleta de espinhos e cardos. Meses depois estava a ser
aberta uma porta para pregação do evangelho genuíno. Primeiramente na residência do casal acima referido &ndash;
casal Oliveira.As pessoas sedentas vinham ouvir o evangelho às centenas, mas foi algo de pouca duração. Logo a oposição
se levantou. Foi muito difícil a esta igreja vingar devido às condições existentes num pequeno meio de aldeia sob total
influencia de um catolicismo que na altura não tolerava ser questionado.
A perseguição o vexame e outras formas de insulto, como até a agressão física e moral era o que se usava e oferecia a
quem ousava desligar-se do poder religioso instalado.Mas graças a Deus que até hoje tem guardado e abençoado este
Seu pequeno e fiel rebanho que ao longo de quase 50 anos aqui se vai continuando a reunir dando testemunho da sua
fé em Jesus como único meio de salvação. Desde 1969 que a igreja possui local próprio para os seus cultos, o qual foi
ampliado em 1988 devido ao crescimento deste rebanho que apesar de tudo foi aumentando. Hoje esta igreja tem cerca
de 40 membros em comunhão e uma assistência média aos cultos Dominicais de 70 pessoas, com uma Escola
Dominical de 10 crianças e alguns irmãos no estrangeiro. 1º PARTE
RESUMO HISTÓRICO
DA IGREJA EVANGÉLICA EM ALGERIZ
{youtube}ZFvfewD3vWM{/youtube}
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