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A paz do Senhor Jesus Cristo,
” Pois nada é impossível para Deus" Lucas 1.37
O ano de 2020 acabou e um novo ano
começa graças a Deus que nos dá vitória por
nosso Senhor Jesus Cristo.
Quando olhamos para o ano de 2020
muitos tem falado que é um ano para nós
esquecemos pois foi um ano de isolamento,
insegurança, caos, incertezas, mudanças
drásticas na forma de vivermos e perca de
Feliz ano novo com Cristo e obrigado por está conosco
milhões de vidas para o covid-19.
Realmente foi um ano difícil, mas também vimos nosso maravilhoso Deus fazendo
grandes coisas. Como o versículo acima diz,
para nosso Deus nada é impossível.
Um pequena retrospectiva que quero
fazer da nossa caminha com Deus em 2020,
ficamos alegres e emocionados que no meio
de uma pandemia, Deus nos chama para Portugal, tivemos que reaprender a cultuar (por
causa das restrições tivemos que ter os cultos on-line), tivemos que nos preparar para a
viajem à Portugal (Documentação, transporte
de nossas coisas, resolver todas as pendencias na Croácia) isso tudo com todos os seus
custos e o nosso Deus fez o que para nós pareceu impossível provendo tudo que era necessário. Deus é bom e sua benignidade dura Motivos de Oração deste mês:
para sempre.
•
Pelos recursos financeiros para o nosso
Queremos no ano de 2021 continuar a
sustento.
disposição de nosso Deus para Ele nos usar
para sua glória. Não sabemos como vai ser o •
Pelas igrejas na Croácia e Portugal: Duano de 2021, mas sabemos que nosso Sego Selo, Vrbovec e Sesvete/ Lisboa.
nhor estará conosco.
Pela nossa família para uma boa adapAgradecemos a nosso Deus e a to- •
tação e por proteção.
dos que participam conosco desse projeto
para a glória de Deus.
Feliz ano novo com nosso Deus à nos
guiar em tudo.
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