CAMPO MISSIONÁRIO EM MARINGÁ

Maringá, 11 de junho de 2020.
"...Ebenézer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor ."
I Sm: 7:12.
Amados irmãos e cooperadores na obra do
Senhor, somos gratos a Deus por vossas e vidas .
oração e apoio ao campo missionário de Maringá.
O apoio de cada um dos irmãos e
fundamental para a continuidade da obra.
No dia 20 de março houve a paralização em
Maringa devido a covid-19.
Passamos a ter cultos por lave, na quarta e
no domingo. Paramos com visitas, cultos nos lares
mês.
Mas no dia 20 de abril, retomamos
as atividades dos cultos nas quarta e domingo,
nosso templo e para 180 pessoas e podíamos
operar com 30% da capacidade, nosso grupo e 45
irmãos.
Com isto tivemos de para nossa construção
, por um período de 30 dias, e retomamos dia 20 de
abril e encerrando no dia 31 de maio. Nossos
recursos se acabaram, e achamos melhor esperar
um pouco. Deus permitiu que terminássemos o
reboco do salão social, faltava uma parte do lado
de fora também, que foi rebocado. Agora falta
rebocar as salas de aulas, colocar pisos, vitros no
salão e nas salas de aula, muito trabalho ainda.
Deus proverá.
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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