
 

 

 

ENCORAJOU-A JESUS: "EU NAO TE FALEI QUE, SE CRERES, VERAS A GLORIA DE DEUS?" 

(JOAO 11:40) 

 

Montevideo, 06 de Março de 2017. 

 

Queridos irmãos em Cristo: 

 
Venho através desta, compartilhar com vocês as boas novas do trabalho missionário em 
Montevideo, Uruguai, bairro la teja. 
Estamos em um ano de muitos desafios, e realmente o maior deles é ver o crescimento 
espiritual dos nossos irmãos, como também no conhecimento da Palavra do Senhor.  
 
Neste Respire de 2017, apreciamos isto: 
 

 A Comunhão, o companheirismo nas tarefas e nos cultos; foi realmente de muita 
alegria ver o desempenho de cada um e a disposição; 

 O Compromisso com o Respire e com os irmãos na locomoção dos demais; 

 Os testemunho que foram compartilhados; 

 Os momentos de recreação; 

 

Agradecimentos........ 
Realmente só tenho à agradecer ao nosso bom Deus pelo que Ele tem feito, o que está 
fazendo e ainda fará nas nossas vidas! 
 

País Uruguai........... 
Por ser um país de racionamento muito forte, a desconfiança e o humanismo (Egoísmo), é 
visível, mas neste ano Deus rompeu barreiras para que seu nome seja glorificado. 
 
Estamos com o mesmo número de membros, mas com um crescimento espiritual muito 
lindo de se ver; realmente eles têm dado lugar ao trabalhar de Deus em suas vidas, estão 
sendo arraigados e alicerçados em Cristo a cada dia e isso vale a pena. 
Realizamos também o casamento de Christian e Natalia (Jovens da nossa Igreja). 
 
Cada momento difícil em que temos vivido: como família, cada tribulação, cada luta e, ao 
poder ver o agir de Deus dissemos: Vale a pena! 

 



Nossos pedidos de orações: 

 Pela Escola de obreiros 

 Pelo grupo de Jovens 

 Pelo ministério de Louvor 

 Pela vida Espiritual da Igreja 

 Pela família missionária 

 Pelas finanças (precisamos trocar de carro) 

 Pela nossa saúde 

Agradeço o carinho e apoio dos irmãos através de suas orações. 

 

Miss. Marisol Amado e família. 

Obs.: em anexo fotos do Retiro “RESPIRE 2017” 

    


