
Carta Noticia Missões Montevidéu Uruguai 

Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior 

fluirão rios de água viva".João 7:38  

                                                                                     Montevidéu, 11 de setembro de 2018 

                Amados irmãos em Cristo, graça e paz seja com todos vocês. Mais uma vez e com alegria que 

hoje viemos a traves de este meio de comunicação compartilhar das ricas bênçãos do nosso  Deus.  

Neste mês que passou (agosto), aproveitamos muito realizar evangelismo pois como todos sabem era o 

dia das crianças e nos aproveitamos ao máximo isto então não só realizamos nas praças atividades 

mas também na frente da nossa igreja tivemos os jovens que junto ao ministério de evangelismo      

repartiram momentos de alegria vestidos de palhaços como também  entregarão doces e pequenas 

lembrancinhas. Ver o agradecimento dos pais nos causo impacto, nunca tínhamos experimentado esta 

receptividade da parte dos adultos. 

Continuamos a trabalhar dentro e fora da igreja e neste mês de setembro temos a visita de uma equipe 

da Jocum México que vem realizar seminário por uma semana dando inicio o dia 17 ate dia 23           

encerrando com um culto de missões que teremos almoço típico do pais. 

Estamos com muitos convidados que ainda não se congregam e contamos com seu apoio de oração 

pois estamos hoje enfrentando alguns artimanhas do inimigo de uma ora para outra estou com uma 

forte gripe e muita dor de garganta deixando minha voz comprometida desde o dia de domingo 9/09. 

Além disso a nossa irmã do grupo de intercessão caiu de uma forma bastante estranha e quebrou o 

calcanhar e isto tem me levado a estar no seu lar ajudando já que seu esposo sofre de asma e tem 80 

anos.  

Mas temos a certeza que o que Deus preparou para este tempo conseguiremos disfrutar com certeza e 

o que Ele faz e perfeito.  

Estamos também preparando alguns projetos a serem realizados aguardando o tempo mais quente 

aqui, nosso desejo e poder realizar além de campanha evangelística nas  praças uma mateada que aqui 

ainda não temos visto, com brinquedos para as crianças e mais.  

Para isto contamos com cada um de vocês para que nos respalde em oração como tem sido ate agora. 

Desde já muito obrigada e que nosso Deus recompense a cada um conforte seu coração. 

  Agradecemos a todos os contribuintes que tem nos apoiado com suas ofertas, pois tem sido de muita 

grande ajuda e saiba que Deus o vê, e com certeza a sua recompensa esta em suas mãos reservada 

para vocês.    

  

   Receba nossa gratidão: Família missionaria Marisol, Oseias, Jesse e Debora.  

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/jo/7/38+
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