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

comunhão

novos membros

aula de violão

ORAÇÃO

Desde o retorno aos cultos e programações devido
a pandemia, decidimos focar na oração. Nossos
cultos estão com uma média de 30 pessoas
presentes e, em quase todos eles temos algum
visitante. Além disso temos realizado reuniões de
oração quinzenais, sempre na quinta-feira e uma
média de 10 irmãos tem participado ativamente
delas. Tem sido uma grande bênção para nossas
vidas, algo muito importante mesmo e que
pretendemos continuar.

CRIANÇAS

Fielmente temos nos esforçado com o ministério infantil e o
auxílio as famílias com a pregação do evangelho e o ensino Bíblico
para as crianças. Débora e Fran tem revesado nas programações e
trabalhado bastante para que a Palavra de Deus seja gravada
nestes pequenos e preciosos corações. Orem por nossos
pequeninos, por favor!
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COMUNHÃO

Visando fortalecer a comunhão e fazer novas amizades, realizamos na última quinta um
momento de confraternização em nossa igreja, quando assistimos ao filme cristão "O Terceiro
Verso" que conta a bonita história por trás do hino "O Amor de Deus" e tomamos Açaí. Além dos
irmãos, um casal visitante chegou e temos fortalecido o contato e orado pela salvação deles. Por
favor, orem conosco.
AULA

NOVOS MEMBROS
Dois casais estão fazendo estudos bíblicos
visando a membresia da Igreja. Já eram
convertidos
quando
chegaram
e,
semanalmente nos reunimos com eles para
bons momentos de reflexão e esclarecimento
da Palavra de Deus e das doutrinas
fundamentais de nossa fé.
Pedimos que orem por eles e para que
permaneçam firmes nos caminhos do Senhor.
Orem também por outras pessoas que
frequentam a igreja regularmente, alguns
deles, inclusive, já professaram a fé em Cristo,
contudo, por razões pessoais não avançam
para o batismo e a membresia. Temos orado
e esperado, deixando o Espírito Santo
trabalhar.

DE VIOLÃO

Um dos irmãos que
está fazendo estudo
bíblico, João Mapa, que
já foi pastor Batista,
está ensinando violão
para alguns irmãos
interessados. Todos os
domingos, após a EBD,
eles se reúnem na igreja para tocar. Pedimos
orações por estes irmãos e para que, no tempo de
Deus, possam auxiliar com seus talentos na
música em nossa igreja.
Além disso, nossa filha Agnes está aprendendo
piano com Débora e, em alguns momentos, já nos
ajuda tocando nos cultos. Uma bênção mesmo.
E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o
primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis
da terra. Àquele que nos amou, e em seu sangue nos
lavou dos nossos pecados. Apocalipse 1:5
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