
Maringá, 06 de março de 2020.

"...Ebenézer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor ."
  I Sm: 7:12.

 Somos sempre gratos ao Senhor pelo apoio 
que temos recebido de igrejas e de irmãos em 
particular. Deus tem nos sustentado através das 
orações e apoio de vocês.

EBF: Entre os dias 30 de janeiro à 01 de 
fevereiro, realizamos uma EBF com a ajuda da 
seminarista Mirela Viana, do SBRS, que esteve 

conosco durante 10 semanas 
fazendo seu estágio. Dentre 
outras atividades que ela 
desenvolveu, a EBF foi bem 
especial, pois 40 crianças 
ouviram sobre Quem é 
Jesus, e oito delas fizeram 
uma decisão por Cristo.  
Também foi muito bom ver 
vários irmãos se 

envolvendo em todas as atividades realizadas. 

RETIRO DE CARNAVAL: Entre os dias 
22 a 24 de fevereiro, 
tivemos o retiro dos 
jovens das I.B.R Norte do 
Paraná, com a 
participação de 38 
acampantes entre jovens e adolescentes. Pr. 
Anderson Bezerra da Igreja Batista Vitória de 
Londrina, foi o preletor, com o tema: Andando de 
modo digno. Tivemos uma conversão e vários 
jovens consagraram suas vidas para andarem 
dignamente diante do Senhor.

EVANGELISMO:  Nesses dias temos incentivado 
os irmãos a dar testemunho 
do evangelho, com isto 
estamos realizando uma 
vez por mês culto nos lares, 
onde eles convidam seus 
vizinhos e amigos para 

ouvir sobre a salvação. 

CONSTRUÇÃO: Estamos louvando e 
bendizendo ao Senhor pelo que Ele tem feito em 

relação a essa construção. A cada dia vemos Deus 
fazendo um milagre. No mês de fevereiro 
colocamos as janelas, 
porta principal e portas 
laterais do templo, e 
assim mudamos, para 
sairmos do aluguel. Mas, 
temos muito trabalho 
pela frente, ainda resta 
fazer todo o reboco do salão social, salas de aula, 
banheiros, colocar portas, janelas, etc.

Creio que Deus vai usar o seu povo como 
tem usado até aqui, e para que não precisemos 
parar a obra, estamos buscando ajuda das igrejas, 
ou de irmãos em particular que queiram nos ajudar. 
A igreja aqui fez um pequeno empréstimo de R$10 
900,00, e também os irmãos doaram 10 portas, 4 
foram colocadas e mais 6 serão colocadas na 
próxima  semana.

Continuamos à disposição das Igrejas para 
visitá-las e explicar melhor todo andamento da 
obra e ministério em Maringá.

PEDIDOS DE ORAÇÃO: 
- Salvação de almas: Que o Senhor use os cultos 
nos lares para que pessoas aceitem o Senhor Jesus.

- Família: Pelo nosso sustento, saúde, direção de 
Deus na vida de nossos filhos Abner e Fernanda.

- Construção: Provisão do Senhor

- Igreja: Crescimento espiritual de cada membro e 
disposição para testemunhar do evangelho.

No amor de Cristo

Pr. Claudinei e Família
________________________________________
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