Igreja Batista Fundamentalista de Arapoti
2º Relatório Missionário (05.04.2021)
Pastor Mario e Juliana Botão
Saudação amados irmãos e Igreja, damos
sempre graças a Deus por sua bondade e
misericórdia para conosco, e também pelas
vossas orações a nosso favor, bem como as
contribuições para o nosso sustento
pessoal.
Nesse mês de abril completamos o nosso
segundo mês aqui em Arapoti, já estamos
instalados e sustentando os cultos de
oração as quintas-feiras e aos domingos em
nosso lar. Quando possível temos realizado
cultos presenciais, mas em todos os cultos
temos transmitido online pelo Facebook.
Agora no mês de Abril celebramos a páscoa
num culto presencial, contamos com a
presença de 10 irmãos em Cristo, e também
elaboramos uma abordagem evangelística
em nosso bairro, preparamos 40 kits para
ser entregues no entorno do nosso bairro,
esse kit continha um pacotinho com
cookies de chocolate, um panfleto
evangelístico e um convite para um estudo
bíblico.
Foi bem interessante, pois os kits foram
entregues, as pessoas em seus lares, foram
muito
receptivas,
e
várias
delas
demonstraram interesse em fazer esse
estudo bíblico que começa em junho,
estamos na expectativa dessas pessoas.

Eu tenho desafiado durante as
transmissões do culto online, para que
pessoas possam nos ajudar numa
campanha para que possamos alugar um
imóvel aqui no bairro, temos visto a
necessidade, até que tenhamos condições
de comprar o terreno e construir uma
igreja, essa parceria será com 20 pessoas
ajudando com 50,00 por mês, para que
possamos alugar o imóvel, bem como
pagar água e luz, esse valor que será
arrecadado a partir de maio, terá essa
finalidade, não será para o nosso sustento
pessoal, e sim para a locação e as
despesas básicas, e desde então 09 irmãos
em Cristo já se colocaram a disposição
para ajudar, acredito que durante esse
mês de abril teremos condições e o valor
total para fazer essa locação.
Continue orando por nós, e apoiando esse
trabalho, é muito importante a parcerias
de vocês e o carinho que sempre temos
recebido de vocês.

No amor de Cristo, Pastor Mario e Juliana.

