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Paz do Senhor! 
Queridos Parceiros    09/07/2016 
 

Mas recebereis a virtude do Espirito Santo, que há de vir 

sobre vós; e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém 

como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. 

(Atos 1.8) 

 

No mes de junho, foi o mes de missoes estrangeiras, nesta 

passagem  antes do Senhor Jesus se ascendido aos céus, 

deixou um mandato mui importante, ser sua Testemunha 

até os confins da terra, o mandato é simultaneo, tanto en 

Jerusalem, Judeia , Samaria e os confins da terra, que Deus 

nos permita que descuidemos esse mandato ate os confins 

da terra, há muitos povos, etnias, onde ainda o evangelho 

não foi anunciado, que possamos seguir até os confins da 

terra, cumprindo esse mandato do Senhor Jesus Ressucita-

do, é importante fazer missoes no Brasil, no seu bairro, no 

seu estado, mas sem esquecer dos confins da terra, as 

nações, os povos, as tribus, as etnias que Ainda vamos 

anunciar as boas novas de salvação. Seguimos contando 

com vocês nossos parceiros!! JUNTOS ATÉ OS CONFINS DA 

TERRA!!! 

 
Deus os siga abençoando!!! As portas estão abertas para vir a San 

Francisco de Solano e conhecer a obra em que vocês 

tambem estao semeando!!! 

 
Abraços 

 

Pr. Arturo, Mis. Cris e Augusto Velázquez 

 

 Contatos  

Iglesia Metodista Wesleyana de Solano  

crika498@hotmail.com 

Igreja: 00 54 11 42131131 

Casa pastoral: 005411 42502455 

Acompanhe as noticias e atividades  da IMW Solano em nossa 

pagina de facebook! 

CURSO DE PORTUGUES 

Dia 25 de junho começamos um curso de Português. 

  

 

G.C.E.U Crianças  

No G.C.E.U das crianças temos ministrado o tema 

 SE DEUS ESTÁ, LAR FELIZ! 

Nesta ocasião passamos o filme sobre Jose, e minis-

tramos sobre a importância de perdoar. 



Culto de Jovens tema IDENTIDADE! 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

G.C.E.U DE MULHERES 

No G.C.E.U de mulheres estamos com um DIARIO DE UMA VALENTE onde estamos escrevendo nossas expe-

riências com o Senhor, em nosso caminhar com Deus. 

 

E.B.D—OLIMPIADA BIBLICA—MEMORIZAÇÃO 

DOS LIVROS DO ANTIGO TESTAMENTO 

 

 

Pedidos de Oração  

Pela compra de um terreno  

Pelas famílias da igreja  

Os projetos da Associação  

Pela Argentina  

Pelo bairro Los Eucaliptus  

Pela igreja na Argentina 


