FAMÍLIA GIANELI
MISSÕES NA SERRA DA CANASTRA/MG
... POIS OS DIAMANTES ETERNOS SÃO AS VIDAS PELAS QUAIS
JESUS MORREU!

PIUMHI - 18 DE MARÇO DE 2021

"E SABEMOS QUE
TODAS AS COISAS
CONTRIBUEM
JUNTAMENTE PARA
O BEM DAQUELES
QUE AMAM A DEUS,
DAQUELES QUE SÃO
CHAMADOS
SEGUNDO O SEU
PROPÓSITO."
ROMANOS 8:28

PERSEVERANÇA
Chegamos ao início de um novo isolamento
forçado e, ao menos, nos próximos quinze dias
não teremos cultos presenciais. Ano passado isso
durou por dois meses em pela graça de Deus,
nossa igreja manteve-se firme. Louvamos ao
Senhor pois não perdemos nenhum irmão e ainda
recebemos mais dois casais como membros nos
últimos meses. Temos enfrentado os dilemas da
pandemia, mas vemos que precisamos perseverar
e
confiar
na
soberania
do
Senhor.
Sem
programações
especiais
ou
trabalhos
evangelísticos mais intensos, Deus continua
fazendo a obra em nossos corações, nos guiado,
sustentado e salvado vidas.

VISITANTES
Pela misericórdia do Senhor, apesar da pandemia, temos recebido
visitantes em quase todos os cultos, alguns regularmente.
Alegramos-nos em saber que mais pessoas estão ouvindo o
evangelho, mas pedimos que orem pela salvação deles e por
sabedoria para acompanhá-los, visto a impossibilidade de estudos
bíblicos, cultos nos lares ou visitas mais intensivas. Nossa
frequência média é de trinta pessoas nos cultos.

FAMÍLIA GIANELI • BOLETIM MISSIONÁRIO

IGREJA BATISTA ESPERANÇA
PASSOS/MG

MISSÕES
Apesar do cancelamento da conferência missionária que teríamos ano passado, temos apoiado quatro
projetos missionários, sendo que um deles, na cidade de Passos, aqui mesmo em MG, estamos envolvidos
diretamente pois Pr. Cleiton Souza e sua família são membros de nossa igreja. Deus tem abençoado o
trabalho ali e pedimos orações por pr. Cleiton, sua família, os novos convertidos e a implantação da
Igreja Batista Esperança em Passos/MG. Além disso, já recebemos dois missionários em 2021 e estamos
orando sobre a possibilidade de investirmos ainda mis nesta sublime obra.

PREGAÇÃO E ESTUDOS
Diante da realidade
que vivemos, tenho
procurado
intercalar
as
pregações
expositivas
no
domingo a noite com
temas
práticas
nos
cultos de oração e na
EBD temos estudado o
livro de Apocalipse.
Débora tem investido
nas
crianças
e
continua
firme
ensinando a palavra
de Deus aos pequenos
que frequentam nossa
igreja, sendo que 90%
deles são filhos ou
sobrinhos dos próprios
membros. Tem sido
uma
bênção
nos
alimentarmos
da
Palavra pois é ela que
produz a fé e nos
sustenta neste mundo
caído.

FAMÍLIA
Aqui em casa estamos bem e, pela graça
de Deus, até hoje, nenhum de nós foi
infectado pelo vírus. Temos procurado
nos adaptar a nova realidade da melhor
maneira possível e, em especial, temos
tido bastante trabalho nos estudos das
crianças, pois Agnes, Annelise e Luigi
estão estudando em casa. Por favor, orem
por eles e por nós. Temos investido em
nossa vida espiritual e das crianças e
Deus tem nos dado momentos de alegria,
aprendizado e crescimento. Saber que os
irmãos oram por nós alegra nosso
coração, fortalece nossa fé e nos anima a
continuar pregando o evangelho, aliás, os
três
são
nossos
companheiros
inseparáveis em todo o nosso ministério.
Em fevereiro, passamos um grande susto
com Annelise que caiu da cama de cima
da beliche e machucou muito a boca e o
queixo mas, apesar da grande quantidade
de sangue e dos nove pontos, ela se
recuperou muito bem sem maiores
sequelas. Três dias depois comemoramos
seu
aniversário
de
sete
anos.
Agradecemos a todos que oraram por ela.
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