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Em julho do Corrente ano, estivemos em algumas das 

igrejas no Pará, visitando e apresentando o nosso ministério 

de Aguas Lindas de Goias. 

Aos sábados à tarde temos o clube bíblico guerreiros da Fé, 

e neste ano há uma grande possibilidade e três ou quatro 

deles finalizarem seus manuais, caso venham terminar os 

manuais extras de discipulados. 

 

Pelo Domingo de Manhã, temos nossa escola bíblica 

dominical, temos quatro classes, e em uma delas há a 

possibilidade de ficar sem professor, pois a professora 

estará indo estudar em outro local. Por isso pedimos oração 

por esta classe, como por um professor para esta classe. 

 

No dia dos Pais, tivemos além dos pais da igreja, mais dois 

pais nos visitando e um deles é nosso vizinho (senhor 

Edvan) que é pai de uma das adolescentes que confessou a 

Cristo este ano. Ele tem compartilhado o quanto sua filha 

mudou e ele mesmo disse para ela, que ela pensasse muito 

bem, para não ser como outros que não tem compromisso. 

Pedimos ainda oração por estes pais que sejam 

compromissados com este ministério de ser PAI. 
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Agradecimentos:       Pedidos de Oração: 

• Pelas vossas orações em favor do ministério e de                                 1- Por salvação de almas; 

Nossa família;       2- Por dedicação de vidas; 

• Por vossa cooperação a favor deste ministério;   3- Pelo discipulado e preparação para batis- 

• Pelos adolescentes e jovens que estão se dispondo   mo de três adolescentes; 

A servir.        4- Por várias manuntenções necessárias que  

         Estão aos poucos sendo realizadas; 

                                                                                                                   5- Pelo processo de regularização de  docu- 

mentos da igreja, bem como a regularização 

de impostos da igreja; 

No amor de Cristo,  Família Palhares                                    

Tivemos neste segundo semestre a oportunidade de 

mandar fazer a porta da frente da igreja, e ainda por os 

vidros, para que os pombos não voltassem a entrar no 

prédio da igreja.  

No quarto sábado do mês, temos uma irmã da igreja do 

Calvário (irmã Josane), que tem chegado e instruído a 

crianças e adolescentes a tocar flauta. E atualmente, já há 

alguns começando ter noções de teclado. 

 

Nas sextas à noite temos a reunião da mocidade, na imagem 

ao lado temos nosso pequeno grupo, e juntamente com elas 

uma irmã (Any) que venho apoiar o trabalho. 

Estamos treinando este grupo para entregarmos folhetos e 

fazer evangelismo no sábado à tarde, depois do guerreiros da 

Fé 

Pedimos oração pelo fortalecimento e permanência deste 

grupo. 

 

 


