
“ Arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados,  

                                                                                                  nela abundando em ação de graças . “  

                                                                                                                                                        Col. 2:7 

                                                                                                                   Montevidéu, 08 de março de 2019 

     Amados e queridos irmãos em Cristo, graça e paz seja com todos vos; temos a alegria de mas 

uma vez poder compartilhar das ricas bênçãos que nosso Deus tem derramado em nossas vidas e a 

traves de nos, frutos de suas orações.  

Queridos lembram que compartilharmos na carta anterior o desejo de cumprir com os desafios que 

o Senhor tinha colocado no nossos corações e que ainda não tínhamos alcançado respostas? Pois tu-

do quanto tínhamos no coração Deus realizou e de maneira mas surpreendente impossível pois os 

irmãos aos qual nos estivemos visitando e apoiando estavam também clamando por respostas e nos 

fomos a resposta ao clamor deles, Gloria a Deus!! 

Nosso RESPIRE neste ano foi junto a os ministérios de evangelismo e missões e estivemos servindo 

naquela cidade e igreja e realmente o respaldo e aprovação do nosso Pai foi vista a cada momento 

que ali estivemos. A igreja foi uma família amada que cuidou em cada detalhe nossas vidas, os pas-

tores amigos incansáveis e seviciais aos qual queremos destacar a nosso amado pastor Teles e sua 

amada esposa Talita, servos que estão sonhando os sonhos de Deus e tem sido muito obedientes ao 

chamado. A o missionário carioca Max que esta junto na batalha com inúmeros sonhos e projetos 

para a cidade do CHUY e para URUGUAI que juntos queremos e desejamos que o reino de Deus 

seja proclamado e assim alcançar muitas almas.  

Nossa ida ate ali foi com o compromisso de apoiar em uma reforma do templo e também evangeli-

zar aquela cidade  ensinando e abrindo portas para a arte crista que ainda não era conhecida pelos 

amados. Foi uma experiência muito abençoadora e recompensadora para todos nos.  

Queremos agradecer pelas orações que vocês amados estiveram fazendo por nossas vidas e pelas 

vidas alcançadas, tivemos o batismo de duas jovens e sua mãe e foi bênção também.   

Pedidos de Oração: 

1. Pelas vidas que aceitaram a Jesus para que possam firmar sua fe. 

2. Pelo avanço e crescimento da igreja do Senhor aqui no Uruguai. 

3. Pelas nossas vidas e saúde pois ainda estou sem um diagnostico medico. 

4. Pelos apoiadores os que estão enganchados e os que ainda não decidiram. 

5. Pelos nossa filha Debora que além de trabalhar começam a rotina de Faculdade e o nosso filho 

Jesse que foi enviado pela empresa a outra localidade que fica a uns 450 quilômetros de Monte-

vidéu. 
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