
 

 

Agradeço a Deus por ter me dado mais uma oportunidade de continuar     
vivendo e por todas as bênçãos e ensinamento que me concede todos os dias 

de minha vida.  

                                                                       Montevidéu, 14 de Agosto de 2019 

 

    Amados irmãos em Cristo Jesus, com muita gratidão ao nosso Deus e que 

estou mais uma vez aqui para compartilhar com vocês das boas novas nesta 

terra na qual fomos chamados.  Quero já pedir a cada um perdão pela ausência 

do mês passado pois estive e ainda estou com uma tendinites na mão direita  

na qual me impossibilitou poder escrever, hoje já estou melhor com menos dor 

pois desinflamou o tendão afetado. 

Queridos neste mês  passado estivemos mais uma vez evangelizando nas ruas  

pois aqui o dia dos pais e no mês de  julho,  e neste mês de agosto realizamos 

uma janta com amigos e foram convidados algumas pessoas que estamos a    

algum tempo orando por elas para traze-las ao reino do nosso Deus.  

Nos eventos mencionados realmente foram de grande bênção,  foi muito bom, 

as pessoas convidadas foram bem receptivas.  

Neste fim de semana 18  de agosto estaremos realizando uma atividade duran-

te o dia finalizando a atividade com um culto evangelístico , aproveitando o dia 

das crianças aqui, estaremos todos desde 11 horas da manhã ate as 17 horas 

que realizaremos o culto.  Contamos com vossas orações pois são elas que   

move as aguas nesta nação.  

Temos grandes projetos para o evangelismo aqui mas pouco a pouco são aber-

tas as portas para a realização das mesmas.  

Quero agradecer aqueles que sempre estiveram orando pela minha saúde e 

estudo pois culminei assim meu curso de massoterapia, e hoje comecei com 

um novo desafio que e pedicura, conto com suas orações novamente. 

Agradecemos a todos os amados que sempre tem sido nossa corda de apoio 

com suas interseções  pela obra aqui, e com sua contribuição que tem abençoa-

do esta terra e nossas vidas. 

Somos gratos por cada um de vocês e oramos para que seja recompensado 

muito mais do que pedimos ou pensamos. 

 

                     Missionaria Marisol, Oseias e filhos. 

PEDIDOS DE ORAÇAO: 

 Pelas famílias do 

Uruguai 

 Pelo novo Governo 

que seja eleito em 

breve. 

 Pela igreja I.M.W 

 Pelos evangelismos 

 Pelo avance da 

obra. 

 Pela Família   

missionaria e  

trabalho  

 Estudo e finanças. 

Desde já agradeço a 

todos os amados pela 

sua fidelidade para 

conosco.  
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