
O espírito do Senhor DEUS está sobre mim; porque o SENHOR me ungiu, para pregar 
boas novas aos mansos; enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar 
liberdade aos cativos, e a abertura de prisão aos presos; 
A apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus; a consolar 
todos os tristes 
Isaías 61:1, 2. 

MONTEVIDÉU, 24 DE JANEIRO DE 2018. 

Amados irmãos em Cristo Jesus, e com muita alegria que chegamos 

ate vocês com noticias da obra do nosso Deus aqui no Uruguai. Neste ano de 

2018 iniciamos com uma equipe de trabalho em tempo provatório tanto em 

diaconato como no ministério evangelístico, tendo também o grupo 

de dança e ministério de louvor em formação e tendo como objetivo, e 

colocando o coração visando o crescimento da obra e a proclamação do 

evangelho nesta cidade. 

Estamos organizando o RESPIRE 2018 que se realizara em uma 

cidade próxima a montevidéu este ano recebemos a oportunidade de estarmos 

em Juan Lacaze na chacra da jocum e seremos ministrados por uma equipe dai 

mesmo com o lema de Isaías 61:1 contamos com a cobertura de 

vossas orações para que seja um tempo de muito derramar de Deus em nossas 

vidas. 

A respeito das nossas ferias ainda não conseguimos sacar uns dias, mas antes 

do mês de março queremos estar fazendo isso, pois em este mês com as 

atividades e as visitas recebidas não temos conseguido sair de montevidéu. 

No mês de março  já começamos com a escola de obreiros sendo já o segundo 

ano da mesma e que temos tido grandes respostas 

de crescimento dos amados irmãos. 

Queremos neste ano participar do evangelismo de 

ruas dando roupa de abrigo e alimentação às 

pessoas que não tem, (e só por enquanto um 

sonho). 

Os cultos de missões junto com a equipe de 

evangelismo e os jovens já tem começado um lindo 

trabalho neste mês estivemos intercedendo 

pela Bolívia e vimos o empenho e a 

responsabilidade como também a compaixão deles 

ao realizar o mesmo. 

Lembre que você que esta a traves de suas orações e contribuição faz parte de 

cada dia e de cada avanço de esta obra, nada poderíamos fazer 

se você não colocasse seu grão de areia aqui, por esse motivo só podemos  

continuar a orar por cada um de vocês e que nosso bom Deus os recompense. 

Pedidos de oração:  

1) Pelo crescimento e avanço da obra. 

2) Pelas vidas que serão alcançadas a traves do evangelismo. 

3) Pelas equipes de trabalho e ministérios. 



4) Pela escola de obreiros para que Deus me de graça e capacidade, 

como também fortaleça a cada manha para não só preparar mas também com 

a direção do espirito poder cada mês dar aulas.  

5) Pelas finanças da igreja e da família.  

6) Por portas abertas de trabalho da família.  

Que a graça do nosso bom Deus seja com todos vocês hoje e sempre. 

Muito obrigada a cada amado que ora e contribui com nós.  

 

 

Miss. Marisol e Pres. Oseias 

 

 


