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Paz do Senhor! 
Queridos Parceiros    21/02/2017 
 

Um novo ano começou e com ele muitos desafios. Neste XVIII Concilio da 3ª Regiao Eclesiastica, recebe-

mos nomeação de volta a Solano e tambem fomos nomeados para a igreja da Capital de Buenos Aires que 

se encontra no Bairro de Chacarita. A Cris foi consagrada missionária e recebeu sua nomeação a Igreja de 

Solano. 

A partir deste ano o Bispo Sinvaldo Coelho, bispo da 3 RE, que é a regiao que está aos cuidados de Argen-

tina, designou um supervisor da 3Re para o campo da Argentina, Pr. José Adimar Lopes, quem estára jun-

tamente com mais distritos apoiando e supervisando o avanço da obra na Argentina. 

 

Queridos no dia 19 de fevereiro realizamos a nossa Assembleia local, para eleger os novos lideres e 

tambem para votar  sobre uma decisão muito importante que é sair do aluguel onde estamos e assim 

poder  poupar para a compra do terreno aqui no Bairro dos Eucaliptus, a igreja já faz 13 anos que está lo-

calizada nesse bairro, há dois anos começamos entre cada membro ofertar $50,00 (cinquenta pesos) para a 

compra e construção do terreno, o aluguel aqui tem aumentado a cada seis meses, devido a inflação no 

País, e a crise financeira que tem vivido América Latina isso tem afetado a igreja tanto  no Brasil como 

tambem na Argentina.   

 

Neste ano Deus nos está  guiando a sair desse local, e fazer durante os dias de semana G.C.E.U nas casas e 

domingo faremos nosso culto dominical num local menor e com as instalações necessárias para o avanço 

da igreja local, o mesmo se encontra no bairro e o valor é inferior ao que hoje temos pago mensalmente, 

isso fará com que nós possamos poupar o dinheiro necessário para a adquirir o terreno. Neste domingo foi 

votado entre os membros e a maioria apoiou  essa  decisao.  

 

Contamos com vossas orações para que o Senhor nos de esse terreno, no bairro tem muitos terrenos, al-

guns fechados e  pessoas que nao querem vender, nosso propósito e seguir no bairro, ate porque a maioria 

dos membros vivem ai. 

 

A partir do mes de março já começaremos nossos cultos nesse local , retornaremos com as vendas de 

comida, trabalharemos com G. C. E. U de homens, mulheres e crianças, culto no lar, estaremos começando o 

curso SELIDER com os novos lideres. Seguiremos tambem com o 

seminário bíblico, este será o segundo ano.     

É um tempo de conquista, louvamos a Deus porque Ele prepara 

todas as coisas, a igreja está bem animada, disposta a trabalhar, 

sabe que vem um tempo de esforço, trabalho, mas por algo que 

será nosso, cremos que será um grande avanço e uma grande vitó-

ria par a igreja em San Francisco de Solano,  

Esses são os novos líderes , membros do Conselho Local da IMW 

Solano. 
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Dia 08 de janeiro de 2017 assumimos a IMW no bairro da Chacarita, zona 
centrica de Buenos Aires, Segundo Airbnb ( site internacional  de aluguel de 
imoveis) está entre um dos melhores bairros para se viver no mundo,  um dos mais “trendy” ( ele-
gante, moderno) é considerado um bairro tranquilo. 

http://www.infobae.com/turismo/2016/12/19/chacarita-entre-los-barrios-mas-trendy-del-mundo/ 

Uma igreja tambem com muitos desafios. O local onde estamos atualmente  não reúne os requisitos 
necessários para o desenvolvimento saudavel de expansão para o presente e futuro da igreja local. 
Estamos buscando locais no bairro , pois o contrato vence em março, pedimos a oração dos amados 
para que Deus abra as portas. Tambem nao contamos com instrumentos musicais, mesa de som, mi-
crofones, ja temos alguns musicos e desejamos criar o ministerio de louvor. 

Realizamos no dia 12 de fevereiro a primeira Assambleia local, onde foi apresentado aos irmaos o 
Estatuto da igreja, os capitulos e artigos que explicam a estrutura organizacional da igreja local. 
Tambem formamos um Consejo Local. Os cultos em Chacarita serão semanais, e domingos as 18:00 
hs EBD e 19:00 hs culto. 

Dia 04 de fevereiro nos reunimos com as irmas para a confecção do “Diario de uma Valente” onde 
cada uma decorou o seu Diario, onde escreverão seus devocionais, sua caminhada com Cristo, em 
março iniciaremos o curso CURADAS PARA CURAR, da Irma Marleide e Samela Rodrigues, aberto a 
comunidade.  

Conselho local IMW Chacarita            
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