
Katuete, 25 de Fevereiro de 2016 

Graça e paz queridos. 

                     Estamos sempre olhando pra frente, na esperança daquele que nos separou, 
chamou e consagrou para este ministério maravilhoso de missões. Estamos bem de saúde, 
mas varias pessoas de nossa igreja aqui contraíram dengue, alguns já recuperaram e 
outros ainda em tratamento mas, vamos seguindo. 

  Eu, minha esposa e filha estamos bem, por causa de abundantes chuvas ainda não 
foi possível realizar nosso batismo, após adiar por três vezes, duas por chuvas não da 
acesso ao rio e uma por um dos candidatos contraiu dengue, mas próximo mês devemos 
ter um tempo melhor e então o faremos, se Deus permitir.  

                  A igreja segue caminhando com muitas lutas e dificuldades mas estamos 
vencendo. Nosso povo esta na luta da construção de nossa casa pastoral já levantou 
praticamente as paredes, agora falta cobertura e acabamento, mas, está tudo muito difícil 
as finanças estão cada vez mais escassas e depois o desafio da sala das crianças, uma 
necessidade aqui. 

Neste domingo o culto foi feito por elas, foi muito lindo e gratificante as ver dando 
o seu melhor na participação, seguimos na nossa meta, ir, ganhar e consolidar, deixo aqui 
nossa gratidão por vossas orações e ajuda o que temos conseguido ate aqui o mérito é 
totalmente de vocês que contribuem, cumprindo o ide com vossa intercessão e ajuda, 
muito obrigado, formamos um time espero que toda vez que entrarmos em campo 
possamos levar a taça, por favor, não parem! Por algumas vezes quis deixar tudo, mas 
quando lembro que voçe esta aí fazendo a sua parte, não me resta outra coisa se não 
seguir olhando em frente e para o alto. Muito obrigado por existir e se esforçar no que 
vocês fazem, lembrem-se: faremos o que nos compete neste lugar enquanto vocês fazem o 
que competem ai onde estão. Abraço! Amamos voçes! 

 

 Agrego fotos do nosso ultimo culto e de nossa casa pastoral 

Motivos de oração: 

 Pela providência da continuação de nossa casa pastoral. 
 Pelo batismo, por aqueles que ainda estão indecisos que se decidam. 
 Pelo povo paraguaio para que tenham mais compromisso 
 Pelo renovo do Senhor em nossas vidas, a coisa aqui não é fácil. 
 Para que Deus nos de sabedoria para lidar com as situações adversas do campo. 
 Temos como meta abrir igreja em uma cidade chamada Curuguaty a 100 km daqui, 

que Deus nos ajude nas finanças para transporte e um aluguel naquela cidade 
temos um obreiro ansioso para abrir lá mas não temos recursos suficientes ainda . 

 

Atenciosamente em Cristo: Pr Osvaldo e Vera em Katuete Paraguay 



 


