
 

 

 “Se vivemos, para o Senhor vivemos; e, se morremos, é para o Senhor que morremos. Sendo assim, quer vivamos ou 

morramos, pertencemos ao Senhor.” Rom.14:8 

 

                No Ano passado, a jovem Laís confessou a Cristo 
como Senhor de sua vida e desde então trabalhou, convidando 
e anunciando a Cristo ao seu pai. E já neste corrente ano, o 
seu pai e sua irmã confessaram a Cristo como o mestre de sua 
vida. Agora, Ele, o nosso irmão Edvan tem incentivado sua 
esposa, Rogéria a ouvir o evangelho e fazer estudos de 
salvação e tem procurado programar reuniões evangelísticas 
na casa de seus irmãos e pais. No momento, estamos fazendo 
estudos bíblicos de edificação com esta família. Oramos pela 
conversão da Rogéria. 
  

   

Houveram vários impedimentos a darmos sequencia em manuntençoes e construções, mas esperamos 

neste segundo semestre darmos continuidade. 

Agradecimento 
Agradecemos vosso apoio a respeito deste ministério; agradecemos vossas orações a respeito da saúde de 

minha esposa, cujo, o problema estancou; Pelas palavras de incentivo e apoio nos foram dadas. 

Pedidos de Oração 
- Sabedoria de Deus em nossas vidas; Pela organização documental da igreja; Crescimento espiritual da 

Igreja Batista Herança; Pela conversão da Rogéria; Pelos estudos bíblicos com os novos convertidos;    
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Importante: Caso seja possível, confirme nos contato acima citados a sua oferta, queremos orar por você e sua igreja. 

 

 

 

Família Palhares 

Missionários em Aguas Lindas de Goiás 

Louvamos a Deus que nos tem abençoado, apesar desta pandemia. Aqui 

no Goiás e precisamente aqui em Aguas Lindas de Goiás, ficamos sem 

nos reunir desde a segunda semana de março e voltamos a reunir com 

duas reuniões na semana, a partir da primeira semana de maio. Em 

meados de junho retornamos com a escola bíblica Dominical.   

Ainda na proxima semana, reiniciaremos as reunioes com os jovens. 

Estamos em competição biblica no livro de Galatas e tem sido 

oportunidade de estudo biblico com eles. 

 
Desde o inicio do ano, temos tentado agilizar a organização dos 

documentos dos terrenos da igreja que estao em nome da Missao 

Americana dos Estados Unidos.  

 


