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Ele é a nossa Rocha, suas obras são todas perfeitas, e seus caminhos todos, 
justos. Deus é fiel, e jamais comete erros. Deus é bom, sábio e justo .        

Deut. 32:4 

   Amados irmãos em Cristo, graça e paz seja com todos vos. E uma alegria a cada mês poder 
compartilhar do desenvolvimento de esta obra do Senhor aqui nesta nação. Neste mês de 
março estivemos realizando vários trabalhos, começamos a escola de obreiros deste ano 
2019 e também incentivamos aos irmãos da importância de manter a nossa escola bíblica 
que se realiza aos domingos as 9:00 horas da manha uma hora y meia antes do nosso culto 
de domingo e a assistência tem sido muito boa.  

Também mandamos realizar um cartaz que será usado a cada evangelismo que seja realizado 
pois temos o projeto de para nos sinais e estender ele para que todos vejam a mensagem 
que queremos transmitir a esta nação.  Cremos que Deus estará sempre respaldando este 
trabalho. 

Estamos animados para no mês de maio estar realizando a campanha evangelística de      
aniversario de esta obra, nosso sétimo ano aqui em que podemos dizer ate aqui Deus tem 
nos sustentado.  

Cada trimestre estamos realizando uma vigília algo novo para esta igreja, e nesta primeira 
tivemos uma grande ação do Espírito Santo  e veio também palavra de Deus para nossas  
vidas. 

Desejamos que este seja um ano de ver a Gloria de Deus em tudo que Ele tem prometido e 
cremos que assim será e contamos com suas orações pois elas são as que nos tem dado o 
apoio que precisamos e nos da a segurança que não estamos sós.  

Queria compartilhar com vocês a respeito da minha saúde os exames deram apenas algumas 
alterações que não são nada graves, nada que Deus não manifeste sua soberania. 

Este ano tenho um desafio pessoal no qual conto com suas orações, e de estudar um técnico 
em massoterapia, já comecei o curso nesta semana e foi muito bom ore para que Deus de 
graça para o aprendizagem e para também as finanças estarem sempre no dia de cumprir 
com o compromisso do mesmo. 

Contamos com sua contribuição de todas as formas que Deus colocar nos seus corações.  

Desde já muito obrigada e oramos para que Deus que e soberano sempre supra toda e    
qualquer uma das suas necessidades.  

                                    Missionaria Marisol , Oseias e filhos. 

 

 

Pedido de oração: 

 Pelo avanço da 

obra. 

 Pelos irmãos que já 

fazem parte de 

esta obra. 

 Pelos projetos de 

evangelismo. 

 Pelas finanças para 

o aniversario da 

igreja. 

 Pelas finanças da 

família. 

 Pelos estudos dos 

filhos e o meu. 

 Pela saúde da   

nossa família 


