
                                                          Montevidéu, 01 de Outubro de 2018. 

 “Embora os montes sejam sacudidos e as colinas sejam removidas, ainda assim a minha fidelidade para com 

você não será abalada, nem a minha aliança de paz será removida", diz o Senhor,  que tem compaixão de você.” 

Isaías 54:10  

Carta Noticia de Montevidéu, bairro La Teja. 
  Amados irmãos em Cristo, e com satisfação que por meio de esta compartilhamos o trabalho que realizamos 

aqui na nação Uruguaia na qual o Senhor tem nos enviado a proclamar a salvação. 
Nesta quinzena final do mês de setembro recebemos uma equipe da Escola de Aconselhamento da  cidade do 
México realizando uma semana de seminário de sanidade interior e uma semana de seminário de cosmovi-

são bíblica da família, vimos Deus se manifestando a cada dia e trabalhando em nossas vidas.   
Estiveram também sendo auxiliados pela equipe na fabricação das grades de duas das janelas no   fundo do 

templo que estávamos necessitando para maior segurança do mesmo. 
Amados vemos que estamos vivendo um tempo de amadurecimento e que Deus esta preparando nossas vidas 
para a extensão do reino nesta igreja e nação,  cremos que o Senhor esta a cada dia  discipulando, exortando, 

e ministrando nossas vidas pois os que aqui estão serão os alicerces de esta obra.. 
Também junto a equipe estivemos nos lugares altos da cidade evangelizando,  intercedendo e louvando a 

Deus.  
Realizamos uma tarde de ação entre as mulheres chamando assim a atenção do bairro. 

Estamos animados a o que vem pela frente, temos vários projetos de evangelismo para  este tempo mais 
quente (no mês de verão) que possibilita assim levar a igreja para fora das quatro paredes. 

Contamos como sempre com seu apoio a traves da intercessão e clamor por nossas vidas para que o Senhor 
derrame graça e ousadia para continuar com o trabalho aqui.  

Desde já agradecemos a todos os amados o apoio, o carinho e a dedicação que muitos  irmãos ai no Brasil 
tem tido para conosco. 

Estamos certos que nosso bom Deus os recompensara a cada um que tem contribuído das diversas formas 
para com nossas vidas e ministério.  

Pedidos de oração:  
  Pelo crescimento da igreja. 

 Pelos trabalhos de evangelismo a realizar , pelos frutos do mesmo. 
 Pela saúde e finanças da família (igreja). 

 Por graça e ousadia nas nossas vidas. 
Somos gratos pela sua vida. 

Presb. Oseias, missionaria Marisol e filhos. 
 

   

   

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/is/54/10+



