
 
 
 
 
 
 

Sta Cruz de la Sierra, Bolívia, 31\05\2016 
 
 

ELE FEZ DE NOVO! 
 
Na última carta compartilhamos o milagre que Deus tinha realizado, havíamos conseguido um 
salão emprestado por Dois anos, bom, Deus fez de novo, a Igreja Presbiteriana Coreana nos 
emprestou uma igreja totalmente mobiliada, isso mesmo, com todo o necessário para uma igreja 
funcionar e pasmem, por tempo indeterminado, DEUS CONTINUA SENDO DEUS!  
 
Amados estamos muito felizes com o que Deus está fazendo por nós. Hoje tem perto de 20 mil 
brasileiros em Sta Cruz e por motivos diversos, tem sido difícil conciliar essas duas igrejas e Deus 
em sua infinita graça nos presenteou com dois locais a fim de termos condições de alcançar 
esses dois povos. 
 
No dia Primeiro de Maio iniciamos nossos cultos nos dois salões, no primeiro trabalhamos com 
Bolivianos, tivemos algumas visitas mas inda não temos membros e no segundo trabalhamos 
com brasileiros onde temos tido uma média de 19 adultos e 9 crianças. 
 
No dia 27 deste mês, dia das mães aqui, Mis. Eluza e as irmas visitaram um abrigo para 
adolescentes mães vítimas de abuso sexual, onde puderam compartilhar o amor de Deus e 
também suprir um pouco de suas necessidades. Mis. Eluza tem dado aula de religião, como 
voluntária em uma escola estadual e junto com o Mis. Robson Costa da missão Campanhas ao ar 
livre, tenho evangelizado nas escolas e praça de Sta Cruz.  
 
Pedimos que orem pelas duas igrejas: 
 
Orem por salvação de almas, 
Orem pela união desses dois povos, 
Orem por nossos trabalhos de evangelismo, 
Orem Pela compra de um terreno, 
Orem por minha saúde, este mês farei alguns exames, 
Orem por um veículo para nossa família, as distâncias são grandes entre as duas igrejas, 
universidade e nossa casa o que limita muito nosso trabalho. 
 
Deus recompense a cada um de vocês que tem intercedido, ofertado e nos incentivado a seguir, 
vocês são tão importantes na obra missionaria quanto nós que estamos aqui.  
 
Não se esqueça: ELE PODE FAZER DE NOVO! 
 
 
Rev. Fernando Nery Soares e Família  
 
Enquanto Jesus não voltar, a missão continua. 


