
Montevidéu, 11 de Abril de 2017. 

“E lhes darei um mesmo coração, e um mesmo caminho, para que me temam todos 

os dias, para seu bem e bem de seus filhos, depois deles.  E farei com eles um concerto 

eterno, que não se desviará deles, para lhes fazer bem; e porei o meu temor no seu 

coração, para que nunca se apartem de mim.  E alegrar-me-ei por causa deles, 

fazendo-lhes bem; e os plantarei nesta terra certamente, com todo o meu coração e 

com toda a minha alma”. 

(Jer. 32:39-41) 
Graça e paz de Cristo!  

Queridos irmãos, é com alegria e confiança em nosso Deus que, venho através desta carta 

relatar um pouquinho do muito do que estamos trabalhando aqui em Uruguai.  

Neste ano, no último fim de semana de maio, estaremos realizando o nosso 5to aniversário 

da nossa igreja. Talvez os irmãos digam, mas ainda continuam com o mesmo número de 

membros? Sim, assim é, continuamos com o mesmo número de membros que, para esta 

nação significa uma grande vitória, pois é difícil que as pessoas consigam permanecer em 

algo, seja o que for as pessoas aqui não são de permanecer. 

Por isto estamos alegres, por que não é só o trabalho realizado, mas é o poder do Espirito 

Santo que tem convencido aos nossos irmãos de que cada um deles precisam continuar aqui 

junto conosco trabalhando na seara.  

Neste ano começamos a ditar aulas para obreiros; inauguramos assim a "escola de obreiros", 

que realizamos todo último sábado de cada mês com duração de 6 horas.  

Iniciamos também o discipulado para casais no sábado à noite, junto à reunião de jovens, 

e tem sido uma benção!  

Neste ano que passou tivemos aulas de missões, com a participação da equipe de missões 

fronteiriças da Jocum. Através desse trabalho formamos a equipe missionária, com o 

mover, apoio e divulgação de missões nos terceiros domingos de cada mês. 

Como podem ver estamos crescendo espiritualmente, com paciência e perseverança.  

Nesta semana santa estaremos realizando os retiros respectivos: de homens e de mulheres, 

cada um em um lugar, e atividades diferentes. Na verdade mesmo enfrentando algumas 

lutas normais, estamos em avanço da obra. 

Contamos com as orações de cada um dos amados irmãos, pois tem sido elas às que tem 

nos ajudado a permanecer. 

Nossos motivos de Orações: 

1. Pelo avanço da obra: para que Deus continue agregar o rebanho. 

2. Pelas atividades que temos organizados neste ano, como novos projetos. 

3. Pela escola de obreiros. 

4. Pelas finanças da igreja. 

5. Pelas finanças da família, (pois estamos sem apoiadores). 

6. Pelo aniversário da igreja. 



Quero agradecer a cada irmão que tem feito parte deste trabalho através das suas 

intercessões. 

Miss. Marisol Amado e Pb. Oseias Ferreira 

(Adjunto fotos de um pouquinho do nosso trabalho) 

             

    

 

     

     

          

          

          

       


