
PROJETO 

APUCARANA 
 
Amados irmãos, 
 

Ficamos felizes em compartilhar o que Deus tem feito em nosso ministério aqui em Apucarana e quantas 
bênçãos maravilhosas Ele tem operado em nosso meio. 

 
A mais nova ovelhinha de nossa igreja, nosso filho Levi Augusto nasceu no dia 17 de agosto. A recuperação da 

Débora foi muito boa e ela está, aos poucos, voltando com as responsabilidades que ela tinha. Levi está crescendo 
e se desenvolvendo bem, apesar de ter passado por uma infecção urinária. 

Durante o período de resguardo da Débora as mulheres decidiram manter a reunião delas do mês de agosto 
o que para nós foi motivo de grande alegria, pois foi a primeira vez em que a irmã Amanda levou o devocional. A 
Débora apenas a auxiliou com a montagem. 

Fechando o mês, no dia 29, tivemos a visita do Dione, filho do irmão José e da irmã Lair, em nosso culto de 
louvor. Já fazia um bom tempo que ele não aparecia na igreja. O irmão José sempre pede pela conversão dele. 
Alguns irmãos, nesse culto, fizeram algumas apresentações e juntos recitamos todos os versículos do mês que 
decoramos até aqui. 

Em setembro as mulheres de nossa igreja participaram da concentração de mulheres com as igrejas da região 
aqui, todas compareceram e levaram mais 2 visitantes que gostaram muito da atividade. Devido ao testemunho 
da irmã Leiliane, esposa do pastor Anderson, nessa concentração, Deus incomodou a Lívia e a fez chegar mais 
sensível para nossa EBD, onde estamos estudando sobre evangelismo. Ao final do culto ela me chamou para 
conversar e entregou sua vida ao Senhor. Ela já frequenta a igreja a muito tempo e já tinha levantado a mão a 
vários anos atrás, inclusive está participando da nossa classe de batismo e novos membros, mas percebeu que 
nunca havia realmente entregue a vida ao SENHOR. 

No feriado do dia 12 de outubro tivemos um momento de comunhão com os irmãos de nossa igreja. Neste 
mês também começamos um curso de teoria musical e flauta doce.  
 
Outras duas coisas muito importantes para a história da nossa igreja aconteceram nesse período: 

1. A igreja aqui em Apucarana era conhecida apenas como “Igreja Batista Regular”. Expliquei à igreja que 
esse nome revelava apenas o tipo de instituição (Igreja) e o movimento em que está inserida (Batista 
Regular), faltando um nome para identificá-la. Após levantamento de possíveis nomes e votação dos 
membros, ficou decidido que o nome passa a ser “Igreja Batista Regular Ebenézer”. 

2. Estivemos muito próximos de conseguirmos comprar um terreno. O que nos dificultou mais foi o valor da 
entrada para o financiamento. Não desistimos da ideia da compra, mas estamos montando um projeto 
para nossas igrejas irmãs que quiserem nos ajudar. Se 40 igrejas decidirem nos ajudar com R$ 1.000,00 
conseguimos o valor da entrada e poderemos sair do aluguel. Permanecemos em oração e nesses 
próximos dias criaremos um panfleto com mais informações. 
 

Somos gratos pelo que Deus tem feito em nosso meio e pedimos seu apoio orando conosco pelos vários 
familiares dos irmãos que tem nos visitado, pela salvação de suas almas. 

 
Caso queira investir nesse projeto (não necessariamente com o valor sugerido), segue o PIX que temos 

utilizado como conta da igreja: 
 
 

     PIX da Igreja 
   (41) 99791-1056 

 

           Banco Itaú 

    Ag. 7869 

    Conta: 07053 7 

 
 

29/10/2021 

Em Cristo,  
Pr. Micael, Débora e Levi Almeida 

 


