
                                                 Montevideu, 05 de junho de 2016 

“Nossa esperança está no Senhor; ele é o nosso auxílio e a nossa  

proteção. 

Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo no-

me. 

Esteja sobre nós o teu amor,  Senhor,  como está em ti a nossa  

esperança.” 

Salmos 33:20-22 

  Graca e paz de Cristo !! 
Queridos e amados irmaos e com muita alegría que por este meio de comunicacao compartilhamos 
as noticias da obra missionaria  aquí no Uruguay.  
 Neste final de mes  festejamos o nosso 4to aniversario como igreja nesta nacao, foi de muita 

alegría para nossas vidas e mais um ano de lutas e vitorias que o nosso Deus tem nos permiti-
do viver aquí. 
Vivemos momentos felices pelo batismo de dois irmaos e tambem  tristes, (com a perda do 
meu pai no mes de fevereiro), Mais tem uma grande certeza em nossos coracoes que vivemos 
a cada dia a vontade do nosso Deus e isso nos satisaz, nao tem preco. 

 Quero contar a voces que nunca tinhamos visto tanta violencia no Uruguai como temos vivido 
neste tempo, sabemos que a aprovacao das novas leis de este país tem aberto portas para 
isto, e meninos armados pelas ruas tem atacado país de familia, trabalhadores  que sai para o 
servico e nao sabem se voltam. 
Estamos vivendo com um poco de temor mais crendo que nosso Deus e poderoso para trazer 
arrependimento e quebrantamento nestes coracoes. 

 Somos gratos a Deus pelas vossas vidas homens e mulheres de intercessao que tem pago o 
preco junto a nos, lembrando em suas oracoes por nossas vidas e pela obra neste país. 
Gostariamos de mais uma vez expor nossas necesidades as quais pedimos que estejam cla-
mando por nos: 

 
PEDIDO DE ORACAO: 

 Pelo avanzo missionario neste país. 
 Pela incredulidade do povo uruguaio. 
 Pela violencia que esta em aumento . 
 Pelas nossas bodas de Prata que neste mes de julho estaremos festejando. 
  


