FALANDO DE CRISTO
Em Aguas Lindas de Goiás - GO

12 de Dezembro de 2020
De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus.
Romanos 10.17

Amados irmãos,
agradecemos o apoio de
cada um dos irmãos que
colaboraram com este
ministério e que se
mantem servindo ao
Senhor.
Foi um ano de desafios a
serem vencidos, e com a
graça de nosso Senhor
estamos firmes.

decisões a Cristo, que
permaneceram, duas
pessoas saíram e dos vários
que por causa da
pandemia se afastaram, há
um ainda que não retornou.
O clube bíblico Guerreiros
da Fé este ano, não pode
se reunir, mas contamos que
neste ano de 2021 retorne.

A Pandemia trouxe a

Neste ano tivemos quatro

Orem por este ministério em Aguas Lindas de Goiás e pela nossa
Família: Família Palhares.

parada das reuniões na
segunda semana de
março e retornamos aos
poucos a partir dos
meados de maio com
várias restrições.
A família recémconvertida se manteve
firme nos estudos de
discipulado, e no inicio
do ano de 2021, estarão
sendo batizados.
Conseguimos o CNPJ da
igreja para a
regularização dos

terrenos e outras
regularidades para
mantermos o bom
testemunho da igreja. E
nosso próximo é
transferirmos os
documentos que estão
em nome da missão
americana para a igreja.
Há custos, são quatro
terrenos e a imobiliária
está cobrando 1.400,00
por cada um e, é só
transferência, não é
escritura.

Pedidos de oração:

Gratidão:

- Sabedoria;

- pelas orações dos irmãos
em favor desta obra e do
nosso sustento;

- Salvação de almas;
-Crescimento espiritual;
-Despertamento espiritual;
-Documentação da igreja;
-Continuação das obras
físicas da igreja;
-Saúde física da nossa
família;
- Sustento de nossa família;

- Pela restauração da
saúde de minha esposa
Ada;
-Pela forma como Deus
tem agido em minha vida
para resolver
determinados assuntos;

