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“ Que darei ao Senhor, por todos os benefícios que me tem feito. ” – Salmo 116:12
Prezados irmãos! Nos utilizamos da presente para apresentar aos irmãos nossos mais sinceros
agradecimentos por tudo que vocês tem feito em favor das nossa vidas e da Obra missionária aqui em
Apucarana. Ressaltamos que vossas orações e contribuições tem sido muito importante para nossas vidas e
para este campo missionário.
SAÚDE DO LUCAS: Passamos um grande susto na semana passada com o Lucas Daniel, devido ele ter
sofrido na escola um mal súbito. Ele nos relatou que teve um apagão por alguns minutos, ficando inconsciente.
Pensamos que poderia ter sido por causa da Displasia, mas a médica que atendeu ele disse que a causa não
foi a Displasia, pois ela está aparentemente estacionada. Graças a Deus, ele está bem, retornará à Londrina no
mês de Abril, onde fará novas consultas médicas e novos exames, era para ser em Março, mas, os médicos
reagendaram para Abril. Por favor continuem orando pela saúde do Lucas Daniel.
PESSOAS QUE ESTÃO SENDO DISCIPULADAS: José, Lair, Dione, Lívia, Joaquim, Maria,
Teresa e Luiz. A Teresa recentemente retornou os estudos bíblicos conosco, juntamente com seu
esposo, ele frequenta uma igreja pentecostal e está bastante entusiasmado para aprender da
Palavra de Deus. Por favor, orem por eles.
PESSOAS RETORNANDO À IGREJA: A Helena voltou a frequentar a nossa igreja. Ela se
converteu em um estudo bíblico conosco, mas devido as influências de amigos, passou frequentar
uma outra igreja em nossa cidade, recentemente voltou para nossa igreja e tem sido assídua aos
cultos de domingo à noite. Por favor orem para que ela se firme nos caminhos do Senhor.
O SENHOR TEM SIDO GRACIOSO CONOSCO. Louvamos a Deus por Ele ter respondido nossas orações
e pela vida do instrumento que Ele usou para nos agraciar recentemente com uma oferta para comprarmos o
um carro para trabalharmos na Sua obra. Vínhamos, já algum tempo orando por recursos para comprarmos um
carro, pois o carro que está conosco não é nosso e sim emprestado pelo meu sogro a minha esposa. Em meados
do mês de Janeiro, quando eu retornava a noite de um estudo bíblico para casa, a pé, cansado e com dores
nas pernas devido problemas circulatórios que tenho, comecei clamar a Deus em oração para que ele nos desse
condições de adiquirir um meio de locomoção para continuarmos fazendo a Sua obra. Em torno de 15 dias
depois, fui no banco e ao consultar o extrato da minha conta me deparei com a grata surpresa de um depósito
em minha conta de 5 mil reais. No extrato não há descrição de quem foi o depositante, há somente a descrição
do número da agência em que foi efetuado o depósito. Infelizmente não sei quem foi o depositante, tenho
tentando descobrir quem é o generoso instrumento que o Senhor usou para responder nossas orações e suprir
esta nossa necessidade, pois, gostaríamos de escrever a ele para agradecê-lo . Ressalto aos irmãos, que no
ano passado tínhamos recebido um oferta para comprar uma motinha Bis, mas não foi possível adiquirmos a
mesma, devido precisarmos usar o montante rebido na época no tratamento de saúde do Lucas Daniel e com
outras necessidades de nossa família. Agora, com graça de Deus, pretendemos comprar um carro, o mesmo
será de grande utilidade para nós e para obra missionária aqui em Apucarana. Por favor, orem e agradeça ao
Senhor junto conosco pela vida da pessoa a qual Deus usou para suprir esta nossa necessidade e para que
Deus providencie um carro para comprarmos com esta preciosa oferta.

PEDIDOS DE ORAÇÃO:

Termino esta, expressando a nossa gratidão a Deus pelas
vossas vidas e a nossa gratidão aos irmãos pelas vossas
1. Salvação de almas.
orações, por tudo que vocês têm feito em favor das nossas
2. Recursos para compra de terreno.
vidas e do nosso campo missionário. Sem nenhuma dúvida,
3. Saúde do Lucas Daniel e minha saúde.
4. Pela vida do Everson e Rose, eles aceitaram vocês são canais das bênçãos divinas sobre as nossas vidas
Jesus conosco recentemente, mas devido e sobre nosso campo missionário. Oramos para que o Senhor
supra todas as vossas necessidades. Que a graça do Senhor
influência de amigos, foram para outra Igreja.
5. Para que Deus providencie um trabalho para Jesus seja convosco.
o meu filho João Pedro.
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