CAMPO MISSIONÁRIO EM
MARINGÁ
Maringá, 22 de outubro de 2020.
“Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós,... pela vossa cooperação no
evangelho, desde o primeiro dia até agora."
Fl. 1:3,5.
Somos sempre gratos ao nosso bom Deus,
pela vida dos irmãos que tem nos apoiado e orado
em favor do campo missionário em Maringá.

Esperamos que para o mês de novembro
possamos retornar com os cultos evangelísticos
nos lares, com o objetivo de alcançar os vizinhos.

Temos vivido tempos difíceis e diferentes,
desde o inicio da pandemia, contudo o Senhor tem
nos guardado e estou certo de que, assim o Senhor
tem feito em vossas vidas.
Felizmente aqui em Maringá, as coisas
estão bem flexibilizadas, desde meados de julho,
estamos tendo nossas atividades normais (culto de
oração, EBD, culto
noturno e culto de
jovens);
mesmo
seguindo o protocolo
de segurança, alguns
irmãos ainda não tem
retornado, por causa
da idade e saúde
frágil, mas a maioria chegado.

BATISMO: No próximo mês, teremos dois
candidatos ao batismo, meu filho Abner Lucas e a
jovem Liliane.

Neste mês de outubro, retomamos a reunião
de homens de nossa
igreja,
estamos
estudando o livro “A
estatura um homem
espiritual”; tivemos a
presença
de
9
homens, dois eram
visitantes. Dia 31/10
as senhoras também retornam às suas reuniões e
estudos.

- Família: Saúde, direção de Deus na vida de
nossos filhos Abner e Fernanda.

No mês de
agosto tivemos o
culto
uma
programação
especial para o Dia
dos Pais e 12 de
outubro para o dia das Crianças.

CONSTRUÇÃO: Devido a falta de recursos,
tivemos que parar com a construção. Ainda falta
acabar de rebocar as salas de aulas, colocar vidros
no salão social e nas salas, piso, pintura e concluir
a parte elétrica. Estamos aguardando as coisas se
normalizarem e orando para que o Senhor nos de
recursos para prosseguirmos com essa obra.
PEDIDOS DE ORAÇÃO:
- Salvação de almas: Que o Senhor use os cultos
nos lares para que pessoas aceitem o Senhor Jesus.

- Construção: Provisão do Senhor, e que em
fevereiro possamos retomar a obra.
- Igreja: Crescimento espiritual de cada membro e
disposição para testemunhar do evangelho.
No amor de Cristo
Pr. Claudinei e Família
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