Portanto, o próprio Senhor lhe dará um sinal; eis que uma
virgem conceberá, e terá um filho, e chamará seu nome de
Emanuel (que significa: Deus Conosco) - Isaías 7:14
Queridos amigos e parceiros de oração,
Alegrias e bênçãos é o desejo da nossa família para a sua, neste
Natal e para todos os dias. Muito obrigado por suas orações e apoio. Que o verdadeiro espírito do Natal
brilhe em seu coração e ilumine o caminho de vocês.

IGREJA BATISTA BOAS NOVAS
Tivemos uma maravilhosa celebração antecipando o Natal em
nossa Igreja. Agradeço a Deus pelo privilégio de compartilhar a
Palavra de Deus sobre o Natal.
Eu preguei sobre:
O PROPÓSITO DE DEUS EM TORNAR-SE HOMEM
1. Fazer um sacrifício pelo nosso pecado (Heb 2:9;
10:1-10; Romanos.5:8)
2. Reconciliar o homem com Deus (2 Cor 5:19; Col 1:20)
3. Destruir a obra do Mal (1 João 3:8-9)

Eu apreciaria sua oração por essas três jovens que estão
estudando em uma universidade próxima daqui e
recentemente se juntaram à nossa igreja. Uma delas é
crente, as outras duas não. Elas têm outros amigos que
também não são crentes, mas através delas gostaríamos de
convidar e evangelizar seus outros amigos.

Temos cerca de 12 crianças pagãs da Escola Dominical
que frequentavam nossa Igreja Batista Boas Novas,
mas devido à restrição da pandemia Covid -19 seus
pais não estão enviando mais os seus filhos.
Eles têm ouvido o evangelho e precisamos das suas
orações para que Deus opere em seus corações e
sejam transformados pela Palavra de Deus.

INSTITUTO BÍBLICO BATISTA BOAS NOVAS
Até hoje estamos indo bem com nosso Instituto Bíblico.
No começo tínhamos 10 alunos, mas com o passar do tempo alguns
desistiram. Agora temos 7 alunos se reunindo regularmente e
esperamos ver mais alguns alunos sendo adicionados no próximo ano.

Nosso objetivo é treinar líderes leigos que não puderam
ter outro treinamento bíblico devido ao problema da
linguagem. Então nós os treinamos em sua língua de
modo a aprenderem a Palavra de Deus sistematicamente
e ajudando-os a entenderem a necessidade de estudar a
Bíblia melhor possível para servirem ao Deus vivo.

CONGREGAÇÃO BATISTA NA
PLANTAÇÃO DE CHÁ EM OKYATI, MIRIK
Pela graça de Deus no mês passado, tive o privilégio
de evangelizar e pregar mensagens evangelísticas
em um pequeno vilarejo na região montanhosa de
Mirik. Por favor, orem para que, de vez em quando,
eu possa visitar esta congregação e auxiliá-los.

PEDIDOS DE ORAÇÃO
1. Ore continuamente pelo nosso ministério e suas necessidades.
2. Ore pelo Instituto Bíblico Batista Boas Novas.
3. Ore pelo terreno que Deus proveu para a construção do templo e salas de aulas. Lute conosco em
oração para que este terreno se torne logo o lugar para nosso Instituto bíblico.
Muito obrigado por sua oração e apoio.
Estamos sempre lembrando de vocês em nossa oração também.

No amor de Cristo,
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