
Aos Bispos, Pastores, Líderes de conselhos missionários

e a cada irmão colaborador, Graça e Paz!

''Confia ao Senhor as tuas obras e teus propósitos 
serão estabelecidos.'' Pv. 16.3

Graça e paz amados irmãos,
.

Nos meses de março e abril nos dedicamos a um aprofundamento no 

relacionamento com os membros da igreja local. Realizamos um dia de Clamor pela 

mulher espanhola, fizemos algumas visitas aos membros em suas casas, ouvindo 

suas dificuldades e conhecendo seus anseios, es�vemos também no hospital 

materno, pois nasceram a Zoe Flor, a Ester e o Marco Antônio, também reunimos a 

igreja local em um dia fes�vo e realizamos um momento de confraternização onde 

�vemos a oportunidade de receber três espanhois conosco. Realizamos nossos 

GCEU´s na cidade de Elvas, nas casa da irmã Najara, na cidade de Campo Maior, na 

casa da irmã Paulice, na casa da irmã Belkin, e na casa da irmã Neide, os pequenos 

grupos são uma estratégia muito eficaz de alcance. Também es�vemos par�cipando 

do XIII Concílio Regional da Europa e África, onde fomos ricamente abençoados e o 

pastor Francis foi eleito para compor a Comissão Ministerial Regional, e também 

pode concorrer para a Secretaria Regional de Missões, além de ter presidido a 

Comissão de culto. Em suma temos vivido com intensidade o trabalho missionário em 

terras espanholas. Muito obrigado por vossas orações e contribuições. Bendiciones!
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Pr. Francis Pacheco,
Luciana e Bernardo
Pr. Francis Pacheco,
Luciana e Bernardo

 Queremos agradecer aos irmãos que tem colaborado conosco através da oração e da oferta mensal. 
Que Deus vos recompense abundantemente e os faça prosperar em todos os vossos caminhos.

  E-mail: pr.francispacheco@hotmail.com  |         + 34 600 534 770

IGLESIA

ALVOS DE ORAÇÃO:

1.  Consolidar a IMW na Espanha;

2.  Fortalecer a liderança local;

3.  Conseguir uma arrecadação suficiente para 

cobrir os gastos mensais;

4.  Preparar instrumen�stas haja vista que só 

dispomos de dois;

5.  Separar e preparar novos obreiros;

6.  Reformar a sala das crianças que está em 

péssimas condições;

7.  Conseguir a licença de funcionamento, pois 

está pendente de uma vistoria;

8.  Fortalecimento e expansão dos nossos GCEU´s.

1.  Doação da �nta para pintar o salão de culto, os 
banheiros e a porta de entrada.

26 de fevereiro 
Dia do Clamor pela Mulher Espanhola Culto de Celebração

ALVO ALCANÇADO:

XIII Concílio 2017 - Região Européia XIII Concílio 2017 - Região Européia


