Piumhi, 12 de novembro de 2019
“Sede pois, irmãos, pacientes até à vinda do Senhor. Eis que o lavrador
espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que
receba a chuva temporã e serôdia.”
Tiago 5.7
Aos amados irmãos em Cristo e companheiros na obra missionária.
Com a proximidade do final de ano, queremos agradecer por estarem
conosco até aqui, orando, sustentando, apoiando, alegrando os nossos
corações e sendo instrumentos do Senhor na vida de nossa família.
Nos últimos dois meses tivemos poucas programações especiais,
contudo, temos procurado fortalecer a igreja com o ensino bíblico na
EBD e com as pregações expositivas da Palavra do Senhor, além de dar
oportunidades para que os irmãos usem seus dons e talentos servindo a
igreja local. Tem sido uma benção ver alguns irmãos se desenvolvendo e
auxiliado nas pregações, direção do culto e ministério infantil. Na parte
material do templo, após a colocação do telhado externo, nossos recursos esgotaram e, por isso,
paramos por aqui. Graças a Deus melhorou demais, especialmente nos dias de chuva.
Graças ao Senhor temos recebido muitos visitantes nos cultos, tanto nas terças, quanto aos domingos e,
desta forma, várias pessoas tem ouvido o evangelho de Cristo. Alguns têm retornado e até frequentado
regularmente, já outros, infelizmente, desaparecem... Sofremos ao ver pessoas que amamos rejeitado ao
Senhor, por isso, pedimos que orem para que nosso Bondoso Deus salve cada um dos visitantes e
frequentadores.
Em outubro foi realizado um reunião para as mulheres, com estudo da
Palavra, cânticos, brincadeiras e um período de confraternização. Graças a
Deus algumas visitantes estavam presentes.
Agora em novembro participamos de um retiro
em São Roque de Minas com as igrejas da
região, foi um tempo especial de comunhão,
descanso e edificação. O tema das mensagens
foi “Pensamento humano x Mente de Cristo”.
Além disso, continuamos o ministério de histórias
bíblicas em três escolas da cidade, com as aulas de
piano que Débora está fazendo com quatro alunas e com os cultos nos lares.
Pedimos oração por nossa família, por nossa saúde, por nossos filhos amados,
por sabedoria para realizarmos esta tarefa divina, pela proteção de nossa igreja
durante nossa ausência e para que Deus nos dê graça nas viagens e
conferências que vamos participar (em outubro estivemos na IBE em SP e, no
fim deste mês, estaremos em Pindamonhangaba/SP e no Seminário Logos em
SP).
Despedimo-nos aqui, gratos pela nossa união em prol da pregação do evangelho de Cristo, desejando a
todos um final de ano abençoado na presença do nosso maravilhoso Deus e salvador Cristo Jesus.
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