Relatório missionário de dezembro de 2021
A paz do Senhor Jesus Cristo,
Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e
corajoso! Não se apavore nem desanime, pois
o Senhor, o seu Deus, estará com você por
onde você andar.
Josué 1:9
Queridos irmãos(a), a paz do Senhor Jesus
Cristo, o ano de 2021 passou e o nosso sentimento é de gratidão. Gratidão primeiramente a
Deus que nos dá muito mais do quê pedimos ou
pensamos e gratidão por todos os irmãos que
tem a tanto tempo estado conosco nessa missão
para a glória de Deus. Sempre oro por vocês para que nosso Deus abençoe-os mais e mais, com
todas as sortes de bençãos para que o nome De- Espaço para a nova igreja em Vila Franca de Xira
le seja sempre glorificado através das suas vidas.
Olhando para trás vemos que 2021 apesar
de todos os seus desafios e dificuldades foi um
ano de muitas orações respondidas.
Tivemos vários meses de Lockdown sem poder sair de casa, mas o Espirito de Deus não deixou de trabalhar.
No início do ano passado começamos a orar
e pesquisar sobre uma região de Portugal chamada Vila Franca de Xira para ver a possibilidade de
começar uma nova igreja nessa região. Depois de
muita oração, preparação e pesquisa, agora no
dia 29 de janeiro iniciaremos as atividades tendo
cultos 2 vezes por mês. Peço que ore por recursos
financeiros para esse projeto. Precisamos mensa- Motivos de Oração deste mês:
mente de 800 reais(120 euros) para o aluguel do
•
Por recursos extras para o pagamento
espaço. Peço também pelo meu irmão Elber e sua
do seguro do nosso carro.
esposa Juliana, pois eles serão os responsáveis
por essa nova igreja e nós estaremos ajudando
•
Pelo início da nova igreja Vila Franca de
eles.
Xira e por recursos para essa obra.
Logo nesse início de ano temos um desafio
Por um ano com muitas vidas sendo
financeiro extra com o nosso carro. Só de imposto •
salvas para a glória de Deus.
e seguro obrigatório teremos que pagar 320 euros. Peço que orem e quem puder, ajude financei•
Por crescimento espiritual.
ramente.
Agradecemos ao nosso Deus e a todos
que participam conosco desse projeto para a glória Dele. Feliz ano novo com Cristo.
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