
 

Pois a palavra do Senhor é verdadeira; 
ele é fiel em tudo o que faz.  

Salmos 33:4  

                                                                  Montevideo, 09 de junho de 2018 

   Amados irmãos em Cristo Jesus, graça e paz. E com muita alegria que 

chegamos ate vocês por meio de esta  para compartilhar as bênçãos do nosso Deus tem nos  alcançado 

e com certeza são frutos das vossas orações e intercessões por nossas vidas e  ministério.   

Este mês passado (maio) como todos lembraram estivemos festejando nosso  6º aniversario da        

implantação da I.M.W no Uruguai , e foram dois dias de muita alegria, reflexão, e meditação daquilo que 

Deus tem feito em esta nação e nas nossas vidas    como igreja e também no nosso ministério.  Tivemos 

no segundo dia a confirmação de fé de duas pessoas que se entregaram ao Senhor.  

Compartilharmos a palavra e chegou a nossos corações animando-nos a prosseguir olhando ao nosso 

Alvo `JESUS` pois e dele e para Ele todas as coisas realmente, se aqui ainda estamos e por Ele, pela 

sua grande fidelidade, e seu amor incondicional e incomparável.  

Saiba meu amado irmão que sua participação que muitas vezes pode parecer pouca, tem sido de grande 

valor para nos aqui.  

O templo nestes dias foi arrumado e decorado para este evento, mais na verdade cada detalhe  parece 

engraçado, mais cada detalhe vimos Deus confirmando a suas promessas para esta nação, vimos o 

companheirismo sem igual dos irmãos aqui, no feitio das cortinas no estar junto ate altas horas da   

madrugada colocando as cortinas do templo  na decoração feita pela juventude, no amor de trazer    

arranjos florais, plantas e demais detalhes que realmente para nos tem sido de muita  importância;   

talvez para você que  vive em outra cultura como e a brasileira, no aprecie isto mais aqui numa cultura     

egocêntrica,  individualista, metalista, realmente e ver o mover de Deus e a transformação em suas  

vidas e caráter . Ademais este foi um tempo em que Deus nos deu a responsabilidade de transmitir a 

mensagem e os nossos obreiros ser os que dirigiam o inicio do  culto e poder ver o crescimento       

espiritual deles tem sido uma recompensa gloriosa..  

Queremos agradecer o apoio de cada um de vocês neste tempo e saiba que tudo quanto Deus pedir a 

vocês para fazer não e em vão, faça conforme aquilo que Ele orientou sua vida e saiba que tem grande 

valor para quem esta aguardando uma resposta. 

Com carinho: Missionaria Marisol, Oseias e filhos. 
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