
Vamos à presença dele com ações de graças; 
vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. Pois o Senhor é o grande Deus, 

o grande Rei acima de todos os deuses.  
Salmos 95:2-3  

                                                                                Montevidéu, 12 de maio de 2019 

Queridos e amados irmãos em Cristo, graça e paz!  E com muita alegria que escrevo para informar a respeito da 
obra aqui de Montevidéu  Uruguai neste mês estivemos realizando evangelismo na rua   como já e de costume apro-
veitamos todas e qualquer data comemorativa que tenhamos para poder alcançar assim vidas por meio de folhetos e 

de presentinhos que nosso departamento de evangelismo junto aos jovens realizam; um trabalho realmente muito 
lindo e abençoado que conta com o respaldo de vossas orações. Pois árduo e muitas vezes desanimador esse torna 

quando a própria ansiedade dos amados não vem frutos.  

Também estivemos pintando o nosso templo deixando em condições e lindo para  o nosso 7 aniversario que se reali-
zara no final de semana ultimo de este mês de  maio aproveitando assim o fim da semana do coração abrasado.  

No domingo passado foi o dia das mães e também foi realizado o evangelismo, com toda a equipe dos membros da 
igreja, alguns porem ausentes por compromisso que fizeram com as famílias.  

Tivemos um pequeno incidente neste mês passado que nos abalou a segurança da igreja, e por esse motivos esta-
mos querendo colocar câmaras na mesma. Pois foi roubado o nosso notebook que e do louvor, mas graças a Deus 

que não passou de assalto material, nossas vidas foram guardadas. 

Estamos anelando o que Deus tem prometido para este lugar, para a igreja, para este bairro, e para este pais.  

Contamos com suas orações, em breve teremos as votações pois entramos em ano eleitoral e pedimos a Deus que 
se realize a sua soberana vontade nesta nação. 

Pedidos de Oração:   

 Pelos membros já existentes na igreja. 

 Pela campanha de aniversario. 

 Pelo pregador de esta campanha que ainda não foi confirmado. 

 Pelas almas ganhas para Jesus. 

 Pelos recursos financeiros de compromisso da igreja. 

 Pela violência que tem aumentado aqui, para que Deus tome autoridade. 

 Pelas nossas vidas e saúde eu ainda estou em tratamento pois tenho as defensas muito bai-

xas e estou com hipertensão.  

 Pelas finanças da família e seus apoiadores pela fidelidade para com a obra de Deus. 

Que Deus os abençoe abundantemente a todos os amados em Cristo:  

                                                                                    Missionaria Marisol e família 

https://www.bibliaon.com/versiculo/salmos_95_2-3/



