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“O próprio Senhor irá a frente e estará com você; ele nunca o 
deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo! Não desanime!” 
Deuteronômio. 31:8 
 
Amados irmãos, 
Esta é a nossa primeira  de carta de 2019, que enviamos a vocês. 
Temos muito o que compartilhar. Temos tido muitas lutas, muitos 
desafios, mas também não podemos deixar de contar das bênçãos 
de Deus. 
Iniciamos o ano com muitas provações de saúde, Juliana fez diver-
sos exames e constou que a tireóide estava desregulada, o médico 
aumentou a dosagem, também descobriu que está com o vírus da 
tuberculose, mas graças a Deus, ela iniciou o tratamento de seis 
meses.  Estamos alternando entre SUS e particular(uma vez que 
não temos convênio médico). 
Temos como propósito a partir deste mês iniciar os processos para 
organizar a igreja juridicamente. 
Temos uma turma de seis irmãos fazendo musicalização, tem sido 
uma benção em ver o empenho e dedicação deles, muitos já tem 
servido na igreja, seja tocando um instrumento nos cultos ou 
tocando nos ofertórios, eles estão progredindo cada dia mais. 
Algumas famílias  estão passando por períodos de aconselhamento, 
principalmente três  casais, onde estou acompanhando eles 
semanalmente com estudos específicos. 
Temos tido em média uma frequência de 45 pessoas. Recebemos 
alguns visitantes, mas não demonstraram interesse em se firmar na 
igreja, até fizemos algumas visitas, porém, não obtivemos retorno. 
Uma grande benção para a nossa igreja, é ver os novos convertidos 
(Sr. José, Yasmin e Natally) animados, com desejo de aprender mais 
da Palavra de Deus, eles estão sendo discipulados e no dia 21 serão 
batizados. 
 
Somos imensamente gratos por sua s orações e contribuições, para 
que possamos estar fazendo a obra do Senhor. Deus os abençoe! 

Pastor Mário e Juliana 

Pedidos de 
Oração: 
Saúde da Juliana; 
Sustento financeiro; 
Fortalecimento e 
crescimento 
espiritual da igreja; 
Novos convertidos; 
Conversões de 
almas. 
 


