PROJETO APUCARANA
22 DE JUNHO DE 2022

"Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu,
como bons despenseiros da multiforme graça de Deus." - I Pedro
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Amados irmãos, esse versículo foi o nosso “versículo do mês” em
abril, pensando em nossa conferência de aniversário de 20 anos.
Foi a primeira conferência realizada na igreja depois que
começamos nosso trabalho aqui. Os irmãos ficaram super
empolgados. Nosso preletor foi o missionário que a igreja ainda
não conhecia, mas ajuda sustentando, o pastor Celso Botelho.
Foram 2 dias de conferência, onde ele explanou com excelência
o tema: “O que Deus espera da Sua Igreja”.
eNo dia 21/4 os jovens da região do norte do Paraná
aproveitaram o feriado para fazer uma viagem missionária aqui
em Apucarana. No período da manhã eles tiveram um
treinamento com o pr. Anderson e logo em seguida foram
divididos em grupos para entregar folhetos ao redor da igreja. No
período da tarde, logo após o almoço, novamente eles saíram
juntamente comigo e mais alguns pastores para entregar mais
folhetos e fazer evangelismo, dessa vez, sendo em um parque
bem conhecido da cidade. Foram entregues cerca de 600
folhetos.
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E em relação ao nosso carro, nós gostaríamos de agradecer as
orações e as ofertas que recebemos de alguns irmãos para a
compra de um novo motor. Conseguimos comprar, mas o carro
continua na oficina. Pedimos suas orações para que em breve ele
fique logo pronto.
Orem também pela saúde de nossa família, esses últimos dias a
Débora e o Levi não tem andado muito bem.
Deus tem sido bondoso para conosco, e por isso somos gratos.
Como sempre tenho dito, qualquer coisa estamos à disposição.

No amor de Cristo,
Pr. Micael, Débora e Levi Almeida.
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