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Contatos  

Iglesia Metodista Wes-

leyana de Solano  

 

crika498@hotmail.com 

Igreja: 00 54 11 42131131 

Casa pastoral: 005411 42502455 

Acompanhe as noticias e ativi-

dades  da IMW Solano em nos-

sa pagina de facebook! 

Paz do Senhor! 
Queridos Parceiros    09/05/16 
 

 

Não estejais inquietos por coisa alguma; antes, as vossas 

petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela 

oração e súplicas, com ação de graças.  (Filipenses 4.6) 

 

Amados sabemos que estamos vivendo tempos dificeis na eco-

nomia tanto do  Brasil como na Argentina, mas como nos diz a 

palavra do Senhor, nao devemos estar inquietos por coisa algu-

ma, sabemos que nosso cuidado e provisão vem do Senhor. 

Compramos um forno e todos os fins de semana estamos 

fazendo comida para vender, para ajudar nos ingressos da 

igreja. Recebemos a doação de um freezer e de uma geladeira 

semi-novos, mas damos graças a Deus pois Ele ouviu o nosso 

clamor e petição. Seguimos tambem com as ofertas para a com-

pra do terreno, onde cada membro se ha comprometido a 

ofertar $50 pesos todo 3º domingo do mês. Deus é o Deus do 

impossivel, nao duvidamos do seu Poder. 

Comemoramos os 12 anos da IMW em Solano, dando graças a 

Deus pelo seu cuidado em todos estes anos.  

Seguimos com os grupos G.C.E.U de jovens, mulheres, homens 

e crianças, e o culto nos lares.  

Tivemos nosso primeiro culto infantil com o tema “Sou 

Diferente, Jesus Vive em Mim! Foi muito lindo, uma bençao! 

Já iniciamos o seminario biblico, temos 4 irmaos se capacitan-

do na área teologica. E graças a Deus pelo trabalho da nossa 

EBD que tem crescido. A familia Wesleyana de Solano tem 

crescido na Palabra. 

 

Quanto ao programa de radio seguimos orando pedindo a Dios 

a oportunidade de servi-lo através das ondas de radio. 

 

Seguimos Juntos!!!  

Pr. Arturo, Missionária  Cris e Augusto Velázquez 

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 

Pela igreja na Argentina 



Fotos dos trabalhos realizados no mes de Abril 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


