
                                                                                                                                            Montevidéu, 24 de março de 2018 

    Queridos e amados irmão em Cristo Jesus graça e paz, e com muita satisfação que estarei relatando esta carta noticias 

pertencente a o mês de março o que realmente estamos vivendo junto a igreja momentos lindo de crescimento espiritual 

pelo que vemos aos nossos amados desenvolver-se com ousadia na palavra e na pregação do evangelho como também 

alguns tem experimentado as áreas restaurada na sua vida e famílias. O nosso RESPIRE foi uma benção para todos e tive-

mos ali o batismo de mais uma adolescente. Ademais estamos com vários projetos e planejamentos de atividades de evan-

gelismo começando pelos filhos dos nossos membros que a maioria esta afastada e nosso  alvo primordial para este ano e 

que retornem a casa do Pai estejam orando por nos para que Deus continue a dar graça e que seus corações sejam impac-

tados pelo poder de Deus, no dia 7 de abril estaremos preparando um jantar de casais e 

com certeza e o primeiro de muitas das estratégias em que Deus vai manifestar-se.  

Também estamos junto ao ministério de evangelismo planejando no inverno poder ajudar ao 

próximo e levar o evangelho juntamente com ação social e carecemos de suas orações que 

são nosso maior respaldo.  Neste mês e o inicio da nossa escola de obreiros e o seu segun-

do ano temos 9 irmãos inscritos para realizar a mesma. As atividades com o grupo de homens e mulheres tem sido uma 

bênção sempre podemos apreciar a motivação dos mesmos e a disposição para realizar os trabalhos.  

Pedidos de oração:     

 Pelo crescimento espiritual e avanço da obra aqui. 

 Pelas autoridades governamentais do nosso amado Uruguai 

 Pelas vidas que serão alcançadas a traves do evangelismo 

 Pelas finanças da igreja e família missionaria. 

 Pelos apoiadores para que possam ser fieis ao seu compromisso com esta obra e nossas vidas. 

 Pelas nossas vidas e pela nossa saúde emocional, espiritual e física.   

Deus os continue a abençoar muito mais do que pedimos ou pensamos. 

Missionaria Marisol e família. 


