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Paz do Senhor! 
Queridos Parceiros 
Um novo ano começou e juntamente com ele as expec-

tativas. Em janeiro estivemos de ferias, retormanos dia 

20, nos dias 28 a 31 tivemos o nosso Retiro de toda a 

IMW na Argentina, Formosa, Solano e Chacarita, 

foram dias abençoados, de comunhão, de busca  na 

presença de Deus. Tivemos o privilegio de ter conosco 

a presença do nosso Bispo Sinvaldo Coelho, e sua es-

posa Irma Marcia Coelho, o Pastor Otto Lopes da IMW 

Taubate, o diretor do Instituto Canzion de Buenos 

Aires. O tema foi “Atrevete a Más”, tivemos duas pes-

soas que aceitaram a Jesus, realmente foram dias de 

renovação, Palavra de Deus, para um novo tempo para 

igreja na Argentina e nós Cremos!! Sei que este ano se-

ra de crescimento!  Estamos trabalhando em unidade, 

e onde ha unidade Deus derrama benção. 

Os jovens estão animados, muitos querem ir ao Brasil, 

creio que sera uma experiencia maravilhosa, para mui-

tos deles esse foi o primeiro retiro que participaram. 

Deus esta operando e vocês são parte dessa história. 

Seguimos com o projeto da compra do terreno, cada 

membro esta ofertando $50 pesos por mes para a com-

pra do terreno, e cremos que Deus nos dará esse lugar 

onde construiremos o templo aqui em Solano. 

Criamos tambem uma pagina da JUWES Argentina, 

visite-nos, compartilhem o que Deus tem feito aqui na 

Argentina, e o que Ele Ainda fará. Somente temos a 

Agradecer a Deus por sua FIDELIDADE. Muito 

OBRIGADO POR SEGUIR UM ANO MÁS SEMEAN-

DO A PALAVRA DE DEUS  AQUI EM SOLANO! 

Pedidos de Oração 

Pelo departamento de  

jovens 

Pela compra de um terreno 

Pelas famílias da igreja 

Os projetos da Associação 

Pela Argentina 

Pelo bairro Los Eucaliptus 



Fotos do Retiro “ Atrevete a Más”  

Obrigado a todos vocês que estiveram orando por este retiro. Que Deus os recom-
pense grandemente. E deixamos o convite para que possam visitar-nos aqui em San 
Francisco de Solano.   

Deus os siga abençoando.  

 

 


