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A Família Missionaria 
BOLET IM INFOR MAT IVO  
DO MÊS DE FEVER EIRO  

 

O espírito do Senhor DEUS está sobre 

mim; porque o SENHOR me ungiu, pa-

ra pregar boas novas aos mansos; en-

viou-me a restaurar os contritos de 

coração, a proclamar liberdade aos 

cativos, e a abertura de prisão aos 

presos; 

Isaías 61:1  

https://www.bibliaonline.com.br/acf/is/61/1


O espírito do Senhor DEUS está sobre mim; porque o 

SENHOR me ungiu, para pregar boas novas aos man-

sos; enviou-me a restaurar os contritos de coração, a 

proclamar liberdade aos cativos, e a abertura de pri-

são aos presos; 

Isaias 61:1 

Queridos irmãos em Cristo, e com muita alegria que hoje 

escrevo esta carta noticia. Como bem sabem não tem sido 

nada fácil levar as boas novas aqui no Uruguai mas aqui 

estamos colocados por Deus e esse e nossa maior moti-

vação para permanecer. Sabemos que sem a colaboração 

dos amados que estão segurando a corda não podería-

mos  estar, e por esse motivo que compartilhamos tudo 

quanto vivemos aqui. Este mês realizamos nosso RESPI-

RE 2018 e foi uma benção muito  grande mesmo foi reali-

zada na chacra da base de Jocum num a cidade próxima 

a capital e pela qual já estamos orando pois pensamos em 

breve expandir a obra ali, foram 4 dias de muito receber 

do poder de Deus e também realizamos o batismo de uma 

jovem qual  permaneceu após as aulas de batismo. 

Estamos animados com a chamada que Deus fez a cada 

um dos membros para proclamar o evangelho no Uruguai, 

contamos com vossas orações como sempre para poder 

ter não só animo mas também recursos para realizar as 

novas metas de evangelismo tanto nas ruas como na igre-

ja.  

No mês de março começamos com nossas atividades nor-

mais entre elas a escola de obreiros, escola de musica, as 

terças feiras de interseção, e os sábados de oração e je-

jum.  

Nossa meta e expandir o reino de Deus nesta nação!  

 

Pedidos de oração:   

 Pelas vidas que alcançaremos  

 Pelos recursos para os métodos de  

evangelismo. 

 Pelas finanças da família  

e nosso trabalho. 

 Que os colaboradores possam ser toca-

dos por Deus para que possam cumprir 

com suas promessas de apoio  

econômico. 


