
Familia  Griessang 

Aos amados  Guerreiros que  são  

parceiros nesta obra. 

1.No nos esquecemos a  Impor-

tancia dos nossos parceiros. 

 
Estamos findando o ano, é momento de refletir 

agradecer e planejar para próximos anos seguin-

tes. 

Em primeiro Lugar quero dar Glória e honra ao 

Deus da minha Vida, que supre e sustenta nosso 

Ministério. Mesmo em meio aos dias difíceis deste 

ano que se termina  podemos ver o quão cuidados 

fomos por Ele;  nos mínimos detalhes. Passamos 

por dias tempestuosos, em âmbito ministerial, co-

mo de Saúde Física e em nenhum momento nos 

desamparou. Não é de desconhecimento de nin-

guém a Crise espiritual e financeira que a Europa 

vem passando, com  seus desafios,  e para nós os 

obreiros  que temos que  entender e compreender 

com claridade e discernimento  que  estes desafi-

os nos pertence e temos que ter sabedoria , graça 

e unção para poder afronta-la, E nisto vemos a ca-

da instante as mãos do todo Poderoso nos guian-

do. Por muitas vezes este ano o Diabo tentou nos 

parar e nos calar, mas estamos plantados com raí-

zes solidas, e regados pela presença de Deus. 

Desde Setembro tomei um breve descanso para 

cuidar da Saúde, emocional e Física, pois  não  

tinhas mais forças para seguir da forma que me  

encontrava . A três anos atrás fui diagnostica com 

Diabetes tipo 1 e outras enfermidades físicas. E 

Devido algumas situações de difícil desfecho mi-

nisterial, se agravou um pouco mais. Já estou bem 

recuperada, e retornando as nossas atividades 

Normais. Por tudo isto dou Glorias a Deus. 

 

Pedimos  que continue conosco. 

Quanto aos nossos desafios Ministeriais ainda 

continuamos na Batalha, o nosso Desejos é ini-

ciar o trabalho Missionário Em Sevilla, temos 

trabalhado para isto. Ainda contamos com a 

Oração dos irmãos, necessitamos entender o 

tempo propicio de Deus para este desafio, e 

cremos que este é o tempo. O Único que nos 

falta é recursos financeiros. Com isto não es-

tou pedindo, mas compartilhando nossas ne-

cessidades imediatas. Orem para que Deus nos 

Abra uma Porta,  que tenhamos condições de 

manter (sabemos que o Ouro e a prata Perten-

ce a Ele DEUS) 
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Quero aproveitar este momento ainda e agra-

decer a cada Igreja e pastores que com tanto 

amor tem oferecido suas ofertas de sacrifício 

em Favor da Obra missionária, especialmente 

ao meu ministério. O meu muito Obrigado. 

A cada conselho Missionário, que com cultos, 

eventos  e dedicação tem sido participante da 

pregação do Evangelho na Espanha. (Sem vo-

cês não poderíamos seguir nesta batalha). 

 Aos Secretários Regionais de Missões, meu 

agradecimento, que não tem poupado Esforço 

para abrir as visões  das Igrejas   e  educar no 

conhecimento desta Causa. 

Também não podemos esquecer aqueles que 

trabalham nos bastidores, os Nossos missioná-

rios  De Plantão na agemiw, que estão sempre 

apostos para orarem por nos nós e nos orientar 

 em dificuldades. O nosso muito obrigado. 

Feliz Natal a todos  

Amamos a Deus, nossa Igreja e nosso 
Ministerio 
Em Cristo Jesus.  
Miss Matildes e Sem. Irineu Griessang 




