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A Paz do Senhor amada Igreja no Brasil: 

“E ele disse: Como poderei entender, se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse.” Atos 8: 31. 

“De essa vez quero iniciar a minha carta com esta passagem no Livro de Atos, que nos lembra da grande necessidade de 

anunciar o evangelho. Assim como esse Eunuco, existem muitas pessoa no mundo inteiro, que mesmo tendo as escrituras nas 

mãos não conseguem entendê-las e precisam de um “Filipe”que guiado pelo Espírito Santo esteja disposto a ir em pós de 

elas. Sim esquecer que um dia nos também fomos como esse Eunuco e Deus nos alcançou por médio de um “Filipe”... 

Prezados irmãos, não deixamos de orar e agradecer a Deus por vocês, pelo seu apoio espiritual e financeiro, segurando nossas 

cordas em todas as áreas e em tudo tempo pra que a palavra de Deus possa se estender e muito venham ao conhecimento e 

entendimento da Palavra. Não tem sido fácil, mais Deus tem nos respaldado e abençoado em tudo tempo.  

Quero lês contar que estamos todos bem graças a Deus. Este mês de Julho, tínhamos o desejo de viajar pra o Brasil e 

participar do retiro da família Pastoral, (que na verdade é um refrigério que precisamos), mais não foi possível por falta de 

recursos e dos muitos compromissos, mesmo assim o Senhor tem guardado e renovado a nossa saúde, animo e forças a cada 

dia por médio do seu Santo Espírito... 

Também quero lês informar que em este tempo o Senhor esta levando a Igreja a se envolver ainda mais na pregação da 

palavra fora das quatro paredes. As visitas nas casas, discipulados e evangelismo fazem parte de nosso dia a dia, como 

missionários, mais sempre é um desafio na hora de envolve a Igreja, a maioria por falta de tempo. Mais o Senhor esta 

tocando corações, trazendo um desejo geral por evangelizar e crescer. 

Fruto de isso, no ultimo sábado do mês de Julho, dia 30, retomamos o trabalho com as crianças com o nome de “Horinha 

Feliz”, com o fim de que conheçam a Deus, e através de elas suas famílias, transmitindo valores e princípios Bíblicos, por 

médio canções, jogos e atividades dinâmicas, alem de isso procuramos dar um pequeno lanche pra elas. O primeiro sábado 

nossa expectativa não era muito grande, mais pra a nossa surpresa Deus troce 17 crianças. Pra o segundo sábado dia 6 de este 

mês, já tivemos 18 crianças e no dia domingo os próprios pães nos procuraram pra levar elas na Igreja. E assim iniciou 

novamente o trabalho com crianças, pra Gloria de Deus, e a pesar de que não contamos com recursos necessários, 

acreditamos que Senhor não deixara faltar nada. 

No dia 05 de Agosto, tivemos um curso de capacitação sobre evangelismo com o nome de “Projeto Filipe”, com o fim de 

transmitir a os irmãos o valor de uma alma e a importância de levar a palavra mesmo que fosse por uma. Nesta oportunidade 

contamos com a participação do Pastor Gerardo Jará (Igreja Restauraçao) da cidade de Formosa-Argentina, que nos visitou e 

ministrou o curso e facilitou materiais pra evangelizar e discípular.  

E agora no dia 16 de Agosto se celebra aqui no Paraguai o dia das crianças, e como cada ano, temos o desejo de fazer algo 

especial pra elas. Só que por ser terça feira, queremos passar pra o dia sábado 20, e assim poder fazer uma linda festa com 

lanche, brincadeiras, presentes, peças de teatro e claro evangelizar as famílias. Pra esse dia 20 si Deus quiser contaremos com 

a participação de um grupo de Jovens da “Igreja de Deus” da cidade de Formosa-Argentina, que se dispõem voluntariamente 

a nos ajudar na evangelização e trabalho com criança. O maior desafio pra esta atividade continua sendo a falta de recurso 

mais acreditamos que Deus provera.  

Pedidos de oração: 

 Por a nossa saúde, família e ministério. 

 Pela Igreja, os lideres, os projeto e por novas vidas. 

 Pela celebração do dia 20, pelas crianças, pelos irmãos que estarão nos apoiando e por recursos pra esta atividade. 

Que Deus continue abençoando às suas vidas, famílias, trabalhos e ministérios, mais do que pensamos ou desejamos,...  

Seu servo em Cristo: Pr. Marcelo Paredes e Família. 

 “Porque, se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação; e ai de mim, se não anunciar o evangelho!” 1Corintios 9:16 
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