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"Assim nós anunciamos Cristo a todas as pessoas. 
Com toda sabedoria possível, aconselhamos e 
ensinamos cada pessoa, a fim de levar todos à 

presença de Deus como pessoas espiritualmente 
adultas e unidas com Cristo". 

Cl. 1.28

Graça e Paz querida Igreja

Recebemos um missão e a queremos cumprir:
- Anunciar o evangelho aos povos;
- Aconselhar todos aqueles que chegam a nós;
- Ensinar cada pessoa que está disposta a crescer na fé;
- Trabalhar para o Reino e fazê-lo conhecido.

 Oliveira de Azeméis é para nós um grande desafio. Já 
nos mudamos de casa, temos escola para nossos filhos 
Louise e David e já pastoreamos a igreja local.
 Temos orado para que o Senhor salve esta cidade. Este 
é o principal alvo de oração em nossos cultos. Oliveira de 
Azeméis é uma cidade muito católica e pra�cante de suas 
tradições. Temos famílias portuguesas e temos recebido 
algumas famílias brasileiras, e o enfoque de nossas 
pregações tem sido ganhar almas,  ganhar os 
portugueses para Jesus. A convite de umas dessas 
famílias, já uma família portuguesa nos visitou no úl�mo 
culto e gostaram muito, prometendo voltar. O 
Evangelismo Pessoal e os Grupos Familiares possibilitam 
a aproximação com as pessoas e o Espírito Santo faz a 
obra nos corações.
 Orem por nós, pela obra missionária em Portugal, na 
cidade de Oliveira de Azeméis. É uma Igreja lutadora, que 
tem promessas de Deus. Precisamos da vossa Parceria, 
Apoio, Intercessão.

 Bom é saber que a Igreja de Cristo está unida e firme 
em MISSÕES.

 Pr. Luis Pizano, Miss. Roberta, Louise e David.
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IGREJA I.M.W. OLIVEIRA DE AZEMEIS

Culto de Missões

Recepção de uma família nova

‘‘Temos um grande desafio: alcançar
a cidade de Oliveira de Azemeis.’’

Culto de Estudo e Oração

Aniversário do Pastor
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Equipa de Louvor

‘‘Precisamos preparar músicos,
temos só uma pessoa na viola.’’

Batismo Distrital

Tivemos o privilégio de batizar nossa
filha Louise.

Acampamento de crianças

Evangelismo com os Adolescentes

CRESCIMENTO DA IGREJA

EVANGELISMO PESSOAL

GCEU

COMPLETAR NOSSO SUSTENTO

Desafios:

 Pr. Luis Pizano, Miss. Roberta, 
Louise e David.

Nossa Família (saúde, adaptação das 
crianças na nova escola).
Nosso sustento (mais  parceria através da 
adoção missionária).
Pelos novos convertidos e todos aqueles que 
tem nos visitado.
PELA CONVERSÃO DE PORTUGUESES.

Pedidos de Oração:

Para ofertar ou 
ser um de nossos 

mantenedores, 
use

Telemóvel/WhatsApp
00351 963102335 - Pr. Luis
00351 924207190 - Roberta 

Casa
00351 234648210

pizano2009@hotmail.com
beta_lcp@hotmail.com

Contribuições | Adoção  Missionária

Banco do Brasil - AG. 2885-1
Conta Poupança 13.715-4
Luis Antônio Pizano

Telefone:

E-mails:


