
Conectando o povo de Deus com a obra de Deus no mundo. 

Para que ao nome de Jesus se dobre  todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra,  

e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a gloria de Deus Pai - Filipenses 2: 10-11 

Por 40 anos, a Fundação Outreach tem conectado cristãos nos Estados Unidos com igrejas e organizações irmãs 

em todo o mundo. Cooperamos globalmente no desenvolvimento de líderes, no início de novas congregações, na 

expansão de programas de evangelização e no fortalecimento de ministérios de 

compaixão. Oferecemos apoio financeiro para missionários, igrejas e ou organi-

zações similares que compartilham o amor de Deus em palavra e ação. 

Muito além do desenvolvimento de projetos, nosso trabalho tem a ver com rela-

cionamentos. Levamos grupos de igrejas dos Estados Unidos para experimentar 

diretamente o que Deus está fazendo no mundo e forjar relações fraternas entre 

Seu povo. Outreach procura funcionar como "tecido conjuntivo" no corpo de Cris-

to. Ao fazer essas conexões, descobrimos que não só compartilhamos na missão 

de Deus; mas também aprendemos muito com as igrejas e organizações irmãs em 

todo o mundo. 

 

 MISSÃO 

Conectar presbiterianos para fortalecer à Igreja  

na proclamação das Boas Novas de Jesus Cristo. 

 CONVICÇÕES  

Comprometidos com a fé cristã histórica, tal como é revelada na Palavra de Deus e expressada pelos credos 

ecumênicos e nas confissões reformadas, afirmamos que: 

• Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. 

• A graça de Deus em Jesus Cristo é para todas as pessoas. 

• A igreja existe para a glória e a missão de Deus. 

• O Discipulado e missão são o chamado de todos os seguidores de Jesus. 

• Deus nos conecta na missão através de relações de respeito e apoio mú-

tuo. 

• O Espírito Santo habilita à igreja para dar testemunha das Boas Novas 

com suas palavras e seus atos. 

 



La 

Fundación  

 

 PRIORIDADES 

• Ajudar a igreja e convida-la para ser parte da missão de Deus. 

• Desenvolver a capacidade da igreja global, especialmente onde a igreja é vulnerá-

vel e cresce rapidamente. 

• Cultivar relacionamentos profundos a longo prazo. 

• Apoiar o trabalho de missionários. 

• Ajudar a equipar líderes, para plantar igrejas e a fortalecer ministérios de compaixão 

• Transformar vidas através da participação na missão. 

 

 Como obtemos os nossos fundos 

Realizamos nosso trabalho através do apoio financeiro de pessoas dedicadas e congregações em todo os Estados 

Unidos. Não recebemos fundos denominacionais nem somos uma fundação com recursos garantidos. 

Menos de 11% das nossas despesas totais vão para administração e captação de recursos. Nos Estados Unidos, o 

custo "médio" para organizações sem fins lucrativos, como a nossa, é de aproximadamente 19%. A Fundação 

Outreach é extremamente eficiente e eficaz na administração dos recursos que nos são concedidos. Isso é consta-

tado pelo Charity Navigator, (www.charitynavigator.com) que sendo a principal agência de avaliação de organi-

zações sem fins lucrativos no país, nos qualifica com quatro estrelas, a sua classificação mais alta.  

 

 Sua participação é fundamental 

Atualmente, a Fundação Outreach está envolvida em 37 países em 5 

continentes através do apoio de 30 missionários e 152 projetos. Nós 

fazemos isso com o desejo de ajudar os seguidores de Cristo a desco-

brir que:  

• A missão não é um programa da Igreja, mas seu propósito. 

• O evangelismo não é apenas parte da missão, mas seu coração. 

• Somos convidados não só à missão da Igreja, mas para sermos parte da 

missão de Deus. 

Deus continua a amar o mundo e a enviar Seu povo para ser uma benção para todos os povos em nome de Jesus. 

Nos lhe convidamos a se unir neste esforço conosco e participar das coisas incríveis que Deus está fazendo! 

Facebook e Twitter: TheOutreachFndn Instagram: TheOutreachFoundation  

www.theoutreachfoundation.org 
info@theoutreachfoundation.org 

 (615) 778-8881 
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