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Campo de Atuação: Aguas Lindas de Goiás-GO.
Águas Lindas de Goiás é um município brasileiro do interior do estado de Goiás.
Sua população estimada em 2019 é de 212.440 habitantes sendo o quinto
município mais populoso do estado, além de ser o mais populoso do leste goiano
e da região do entorno do Distrito Federal. É considerada uma cidade dormitório,
pois grande parte da população busca seu sustento no Distrito Federal.
A Igreja Batista Regular Herança teve sua origem em meados de 1992 com missionários da MidMissions, já
passaram 4 pastores brasileiros, plantaram o evangelho, colheram frutos do evangelho, mas passaram por
muitas lutas e problemas, ficando com um grupo pequeno. E sem condições de sustentar um pastor. Foi
quando os irmãos pediram ajuda da associação de igrejas que desafiou a Família Palhares a dar o apoio a
está igreja. A Igreja Batista Regular Herança foi organizada em pessoa jurídica em novembro de 2019 com o
fim de regularizar os quatro terrenos de 10X30, que está no momento, a missão americana, para
concluirmos a regularização. A IBR Herança conta com 19 membros e uma assistência de 20 a 30 pessoas.
Temos um grande templo inacabado, um prédio onde fica a casa pastoral e classes da escola bíblica em
baixo, uma cozinha e ainda um salão social, com dois banheiros.
Temos um procedimento a ser executado de permuta entre dois terrenos que foi feito a troca no passado e
ficou no papel apenas.
Estamos com problema de mão de obra no momento, pois ou é caríssimo ou não há disponibilidade por
parte destes profissionais.

Colocamos na responsabilidade de dois casais o encontro de casais que acontece a cada duas semanas com o
propósito de fortifica-los.

Em Junho do corrente ano, houve uma apresentação por parte dos irmãos em comemoração ao dia do
pastor.
Em Agosto, tivemos o nosso primeiro recital,
que visava também reconhecer e motivar os
irmãos a tocarem um instrumento e a
participarem mais.

Tambem em Agosto foi comemorado o dia dos pais, ocasião boa para anunciar a Jesus a famílias que nos
visitaram. Tambem houve uma competição de ping pong, entre as igrejas e amigos com o fim de comunhão.

GOL – Grupo de Oração no Lar – tem sido
uma das reuniões de mulheres aonde se
tem estudo e um tempo de oração dirigida.

Acerca de oito meses um jovem Maycon começou a
frequentar as reuniões, e incentivei o nosso irmão
Edvan (novo convertido) a fazer um estudo de salvação
com o Maycon e nesta última semana de setembro, na
ultima lição, o Edvan conduziu o Maycon a confessar a
Cristo como Senhor de sua vida.

Nesta primeira semana de outubro realizamos um multirão na igreja.

Agradecimentos: Pelas vossas orações em favor do ministério e de Nossa família; Por vossa cooperação a favor
deste ministério; Pelos adolescentes e jovens que estão se dispondo a servir;
Pedidos de Oração: 1- Por salvação de almas; 2- Por dedicação de vidas; 3- Por várias manuntenções necessárias que
Estão aos poucos sendo realizadas;

No amor de Cristo, Família Palhares

