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E, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens,  

                                                                                                                           Colossenses 3:23 

                                                                                               Montevidéu, 06 de agosto de 2018 

      Amados irmão em Cristo, graça e paz seja com cada um de vocês, e com muita alegria que 

chegamos a traves de este meio trazendo noticias da obra missionaria de este pais a qual 

Deus tem nos chamado para fazer parte neste tempo.  

Estamos já a 6 anos trabalhando na implantação da nossa amada igreja metodista wesleyana 

nesta terra uruguaia e como toda obra sempre enfrentamos desafios, no crescimento, no 

discipulado, no ensino de amar a Deus e ao próximo, etc; e como tal amor  deve ser           

demonstrar não só com palavras mais  também com ação. E por causa de isto que estamos 

aceitando os desafios de sairmos para fora das quatro paredes e indo ao encontro do neces-

sitado. Na noite temos repartido sopão e durante o dia no domingo após o culto aproveitan-

do este mês que e das crianças aqui estivemos numa praça repartindo chocolate quente e 

bolachinhas .  

Nossa experiência tem sido benção para nos como igreja e para quem recebe também.     

Sabemos  que suas orações tem sido a nossa retaguarda para afirmar e perseverar neste 

tempo. Temos muito ainda para aprender e assim conseguir colocar em pratica o que nosso 

Deus nos tem ensinado a respeito do amor, esse amor sacrificial pelo qual um dia Ele se   

entregou por mim e por você.   

Continuamos agradecendo a cada um pelas suas orações e apoio econômico que recebemos 

a traves de sua oferta de adopção missionaria, Deus e fiel e justo para recompensar a cada 

irmão que com alegria tem feito parte de segurar a corda. Carecemos de suas orações pois 

muitos são os desafios e as guerras a enfrentar  mas temos certeza que Deus esta conosco e 

na sua força e que avançamos para o alvo.  

Contamos com suas orações e apoio , agradecemos  desde já a todos pelo carinho recebido a 

traves de esta demonstração. 

Deus os abençoe abundantemente muito mais do que pedimos ou pensamos.  

Lembre o que diz : Efésios 6:5-8 

Vós, servos, obedecei a vosso senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade 

de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas 

como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus; servindo de boa vontade co-

mo ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o 

bem que fizer, seja servo, seja livre.   

                                                                  Saudações a todos os amados  

                                  Da parte dos Missionários: Marisol e presb. Oseias. 

 

Pedidos de oração:  

 Pelo crescimen-

to da igreja,  

espiritual e 

membros. 

 Pelos trabalhos 

de evangelismo 

e ação social. 

 Pela sabedoria e 

graça em nossas 

vidas para    

alcançar os   

objetivos . 

 Pela saúde e 

finanças da 

igreja e família 

missionaria. 

 Pelos apoiado-

res que possam 

realmente fazer 

parte junto a 

este trabalho. 

 

 




