
                                                                           Montevidéu, 09 de julho de 2018 

       Amados irmãos em Cristo, graça e paz  do nosso Deus seja com todos vocês. 

 E com muita alegria que mais uma vez chegamos ate vocês a  traves de este meio de comunicação com noticia do campo     

missionário de Montevidéu / Uruguai , e sabemos que cada um recebe as mesma com gozo nos vossos corações.  

Queridos nestes tempo Deus tem nos orientado a sairmos para as ruas a servir ao próximo tal qual Ele mesmo fez e nos deixou 

seu exemplo, em obediência temos aproveitado os dias frios desta terra e saímos nas noites com alimento quente e também 

com roupas para entregar a aquele que se encontra nas ruas sem uma moradia e sem família a maioria a   causa dos vícios e 

problemas sociais ao qual enfrentam. Tem sido bom e agradável contemplar os rostos e a disposição dos amados irmãos que 

junto a nos uniram-se  a realizar este trabalho ate mesmo os jovens estão fazendo parte com muita alegria. 

Estamos felizes mesmo enfrentando algumas lutas, as quais são normais quando estamos dentro dos propósitos eterno pois 

fumos roubados na igreja, os refletores que recentemente adquirimos para o banner da igreja foi furtado e se sente pois      

compramos com muito esforço de todos os amados aqui.  Mas isso não detém e tampouco nos desanima com o desejo de    

continuar servindo ao próximo sem ver a quem.  Compartilharmos com vocês certos que estarão orando por nos.  

Continuamos também com nossa escola de obreiros a qual tem nos dado grande alegria de poder já ver os frutos da mesma, a 

traves dos alunos que começaram a animar-se a dar abertura dos cultos, trazer meditação  para compartilhar nas reuniões e 

também trazer a mensagem nos dias de culto de missões, preparando material para o mesmo.  O ministério de evangelismo 

tem mantido contato com alguns dos nossos missionários e tem sido bom ver o interesse deles de conhecer mais de cada     

família e ministério. 

Pedimos continuem orando por nos este mês todo estive doente com um bronco espasmo muito agressivo ao qual ainda esta 

incomodando meu corpo, mas eu sei em quem tenho confiado e sei bem que estarei sempre sendo cuidada por o Altíssimo,  

mas carecemos das vossas orações pois e sua intercessão que tem nos ajudado a continuar aqui.  

Pedidos de oração:  

 Pela igreja crescimento espiritual, amadurecimento e que possam gerar frutos. 

 Pelas finanças da igreja e família missionaria. 

 Pelos apoiadores de este ministério, que possam assumir um compromisso real com a obra e sues missionários. 

 Pelos trabalhos realizados fora da igreja, evangelismo e ação social. 

 Pela saúde da família, e pela minha saúde. 

  Quero desde agora agradecer a cada um de vocês que tem sido fiel com suas orações e contribuição e clamo a Deus que possa 

retribuir a cada um muito mais do que eu possa pedir ou pensar.  

             Deus os recompense e abençoe abundantemente mais.  

                                          Saudação da família missionaria: Marisol, Oseias e filhos. 

                                              

 


