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“Então, conheçamos, e prossigamos em conhecer ao Senhor; 

a sua saída, como a alva, é certa; e ele a nós virá como a chu-

va, como a chuva serôdia que rega a terra” (Oséias 6:3) 

 

Amados irmãos em Cristo, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus! 

Eu vejo que a melhor decisão que fiz na minha vida foi entregar-me para Jesus. Os anos se passam 
e não me canso de conhecê-lo.  Quero mais de Cristo na minha vida, até que Ele venha buscar sua 
igreja, quero aprender mais e conhecer mais, e mais do Senhor. Não importa as circunstâncias, 
quero estar sempre olhando para o alto, o autor e consumador da nossa fé. Nesse mês de Maio com-
pletei mais um ano de vida e agradeço a Deus por tudo. 

Estou na base missionária da nossa igreja (Agemiw), já faz mais de um ano, ajudando no Projeto 
Moçambique; tenho ido a algumas igrejas a pregar nos cultos de missões, e tem sido uma benção, 
semana passada estive na IMW em São Cristovão, em Muriaé e foi muito bom conhecer a nossos ir-
mãos mineiros. 

 

Semana que vem vou ter que passar por uma cirurgia e peço 
suas orações em favor da minha vida, graças a Deus me sinto 
super bem, mas será necessário;  eu só tenho que agradecer a 
Deus pelo cuidado e por estar me guardando do mal. 

 

CONTATO:           

E-mail : zelgui08@hotmail.com          Whatsapp: +021 973-111415    

Ofertas: Bradesco Agência: 3403  C/C 21500-7  cód.  0,28    Associação Missionária Wesleyana 

Meus pedidos de oração: 

- Que eu possa ter uma boa recuperação; 

- Um direcionamento de Deus,  com respei-
to a novos projetos; 

- Que Deus faça sua vontade, e que me guie 
para aquilo que ele quer fazer. 

Quero agradecer pelo seu 

apoio e vossas contribuições 

mensalmente; grandes coisas o 

Senhor está realizando. 

Zenilda Guimarães 


