
Santa Cruz de la Sierra, Bolívia, 24 de fevereiro de 2016 

 

A paz do Senhor Jesus meus amados irmãos em Cristo, mais 
uma vez queremos compartilhar um pouco do que Deus 
tem feito por nós neste tempo aqui. 

Deus tem sido bom para conosco. Depois de começarmos 
com nossa igreja no ano passado infelizmente tivemos que 
entregar o salão, pois não conseguimos parceiros para nos 
ajudar a pagar o aluguel, como tudo aqui é dolarizado, os 
valores são muito alto. Ficamos realmente muito tristes e 
começamos a orar por um milagre, e o milagre aconteceu, 

Um pastor amigo nosso conversando com uma irmã comentou nossa situação, ela tem 
algumas propriedades e entre elas, um salão que estava vazio, Deus tocou no coração dela 
e ela nos cedeu o salão por um ano e disse que se possível dois anos, totalmente grátis, um 
grande milagre, o aluguel do salão está em 1800 dólares mais ou menos e ela nos ofertou 
um ano de aluguel, glória a Deus, e acreditem, conversamos por uns dez minutos no 
máximo, e ela nos deu as chaves do lugar, glória a Deus. DEUS É TREMENDO! 

O salão precisa de algumas reformas, graças a Deus já conseguimos refazer a rede elétrica 
e estamos pintando, mais ainda nos falta, conseguir ventiladores, bebedouro e reformar os 
banheiros. Essas são as necessidades mais urgentes, por favor ore para que consigamos os 
recursos para isso. 

Em novembro recebemos aqui os pastores Antônio Pereira (SD Cotia) e José Adimar (SD 
Taubaté) conversando sobre o campo e a necessidade de capacitação o rev. José Adimar nos 
abençoou com um curso de plantação de igrejas (online), amados realmente uma benção 
em nossas vidas, abriu muito nossa visão e nos deu ferramentas para poder fazer um melhor 
trabalho. Agradecemos a Deus pela vida do pr. José Adimar. Nos dias 30\08 a 01\09 se Deus 
permitir minha esposa e eu desejamos participar do congresso de plantação de igrejas em 
Campinas ampliando ainda mais nossa capacitação como plantadores de igrejas, Ore para 
que consigamos os recursos para a viagem. 

Meus queridos, realmente Deus tem sido bom para conosco, queremos também agradecer a 
nossos mantenedores e intercessores, são eles que nos dão suporte para seguir aqui e fazer 
a obra do Senhor, Deus recompense a cem por um em suas vidas. 

 
 
 

 
Rev. Fernando Nery Soares  
 
O homem somente será vitorioso quando render-se totalmente à vontade de Deus! 


