
    

PROJETO APUCARANA 
14 DE ABRIL DE 2022 

Amados irmãos, gostaríamos de compartilhar como Deus tem 

trabalhado aqui em Apucarana.  

Em no dia 19 de fevereiro tivemos a primeira reunião de 

mulheres do ano. A mãe do pr. Micael estava aqui na cidade e 

pôde compartilhar o devocional com as irmãs, trazendo o desafio 

de ter forças para recomeçar mais um ano. Foi um tempo muito 

proveitoso para elas, e teve a visita da dona Rose, cunhada da 

irmã Lair.  

Neste mesmo mês, a Isadora, uma criança de 8 anos filha de 

um casal de nossa igreja (irmão Leandro e irmã Amanda), chegou 

aos pés da cruz, entendendo sobre o maravilhoso plano de 

salvação. Seus pais me chamaram após uma reunião da diretoria 

e me contaram essa benção. Pude conversar com ela, fazer 

algumas perguntas e vi a sua convicção e certeza de ter tomado 

a melhor decisão da vida dela. 

No meio de mês de março minha família e eu saímos de férias 

e mesmo sem a Débora, a reunião de mulheres aconteceu. A irmã 

Amanda levou o devocional pela segunda vez. Também os 

homens da igreja fizeram muito bem a parte da regência, estudos 

e pregações enquanto nós não estávamos. Pude ajudar o irmão 

Leandro Pereira a preparar um devocional para ser dado nesse 

período e pela primeira vez ele pregou na igreja. Todos disseram 

que foi muito boa a pregação. 

Tivemos a visita da dona Elza, mãe do irmão José Rosalino em 

nosso culto. Ela disse já ter feito uma decisão de salvação, mas as 

filhas, por serem de uma seita, a tem pressionado para não 

frequentar nossa igreja e ela tem andado bem confusa. Orem por 

ela. O irmão José se prontificou em ficar trazendo sua mãe. 

Orem também para que Deus supra a necessidade de nossa 

igreja para comprar um piano. Temos usado o teclado da Débora 

durante os cultos, mas ele já tem mais de 20 anos e as teclas vivem 

quebrando e para não ficarmos sem, temos usado supercola. 

Temos ainda um último pedido de oração. Compramos um 

carro usado há cerca de 2 meses e o vendedor, agindo de má fé, 

nos passou um carro prestes a estragar. Semana passada o motor 

estragou. O concerto sairá mais de R$ 3.000,00, o que não temos. 

Um veículo é necessário para nós. Pedimos a ajuda para a 

direção de Deus sobre essa situação. 

Obrigado pelo apoio dos irmãos em nosso ministério. Deus os 

abençoe ricamente!  

No amor de Cristo,  

Pr. Micael, Débora e Levi Almeida. 

 

    

  
  

  

  

 

 

 

   

 

  

 

 

  

 

 

 

mikaelmoura@yahoo.com.br 

deboralmeida06@gmail.com 
 

(41) 9 9803-8148 > Pr. Micael 

(41) 9 9791-1056 > Débora 

 

Banco do Brasil (Corrente) 

Agência: 3663-3 

Conta: 36676-5 

Pix: mikaelmoura@yahoo.com.br 

Apoie-nos! 

Caixa (Poupança) 

Agência: 02155 1288 

Conta: 000815310027-9 

Pix: 41 9 9803-8148 

Em nosso período de férias 

recebemos a ajuda do pr. 

Dilson e do pr. Manoel 


