Piumhi, 09 de Fevereiro de 2019

“Ele te declarou ó homem, o que é bom, e o que é que o Senhor
pede de ti: Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e
andes humildemente com o teu Deus." Miquéias 6.8
Saudações em Cristo, queridos irmãos!
Fevereiro chegou e, pela graça de Deus, continuamos
firmes em Sua obra, pregando o evangelho de Jesus
Cristo, ensinando todo o Seu desígnio e buscando a Sua
glória. Muito obrigado por estarem conosco nesta obra
maravilhosa que visa a edificação da Igreja de Cristo em
Piumhi e em toda a Serra da Canastra.
Devido às férias e viagens de muitos irmãos, apenas agora
as programações estão voltando a normalidade. Em Janeiro tivemos o privilégio de visitar
algumas igrejas e irmãos queridos em Monte Mor/SP, Curitiba/PR, Caçapava/SP e São
José dos Campos/SP. Foram momentos muito especiais de comunhão e refrigério que o
Senhor nos concedeu.
Graças ao Senhor nossa EBD está estabilizada, com uma frequência média de 20 alunos
e sempre se inicia com um delicioso café da manhã. Os cultos de oração na terça e aos
domingos, têm sido uma grande bênção, visitantes estão chegando e o Senhor tem falado
aos nossos corações. A média é de 30 pessoas frequentes.
Duas pessoas estão se preparando para a membresia, uma delas, irmã Viviane, pelo
batismo e outra, irmão Gleyson, pelo testemunho. Já estão concluindo os estudos
bíblicos preparatórios e, dia 10, darão seus testemunhos à igreja. Estamos muito felizes
com a obra de Deus na vida destes queridos irmãos.
Os homens da igreja estão trabalhando bastante e se envolvendo no serviço do Senhor.
Após o treinamento que tivemos ano passado, irmão Mauro está ensinando os adultos na
EBD, irmão André tem pregado na minha ausência e ambos têm dirigido os cultos. Além
disso, toda a igreja tem se mobilizado para a limpeza do templo que fazemos aos
domingos após a EBD.

Débora está com três alunas de piano, sendo que uma delas é nossa
filha Agnes e outra, sua amiga Milayne. Mais duas pessoas
estão querendo começar. Com a bênção do Senhor, num
futuro próximo, teremos mais instrumentistas na igreja.
Minha querida esposa também tem costurado bastante e
auxiliado no sustento da família com lindos artesanatos.

Além disso temos auxiliado a Igreja Batista de Vargem Bonita enviando cada semana
uma família para participar do culto e ajudar na direção dos hinos ou na pregação. Na
próxima sexta recomeçaremos os cultos nos lares (já temos três casas marcadas), em
breve, com a graça de Deus, retornaremos com o ministério de contação de histórias nas

escolas e, se Deus permitir, nos próximos meses receberemos a visita de alguns irmãos
de fora para projetos evangelísticos específicos.
Pedimos oração pela irmã Fran Frota que se prepara para servir aqui em Piumhi como
missionária, auxiliando-nos nesta obra. Ela é formada no Seminário Batista Regular do
Sul e vem de Manaus/AM ainda este mês. Por favor, orem para que consigamos uma
casa para ela, por sua adaptação e sustento.
Também agradecemos a Deus pelo conserto do nosso carro. Ele usou
igrejas e irmãos para suprir todos os gastos. Muito obrigado a todos
que oraram por nós e contribuíram com isto. O carro não é mais o
mesmo, porém, por um tempo, continuará suprindo nossas
necessidades.

Pela bondade do Senhor meus livros estão sendo bem aceitos e
todos já estão em novas impressões devido ao número de pedidos.
O último, “Muito Além dos Videogames” tem se destacado e pode
ser usado com adolescentes, jovens e adultos que gostam dos
jogos. Muitos descentres adquiriram e estão tendo acesso ao
evangelho de Cristo Jesus. Se tiverem interessem em adquirir é só
falarem comigo.
Graças a Deus estamos num momento especial aqui em Piumhi,
mas nem tudo é sempre assim tão bom; pessoas queridas têm rejeitado a Cristo, amigos
se afastado da igreja por motivos completamente injustificáveis, igrejas irmãs têm sofrido
com ataques de satanás, irmãos queridos vem lutando com o pecado e suas
consequências, pessoas amadas sofrendo com sérias enfermidades e nós mesmos, como
família, sempre enfrentando grandes batalhas. Constantemente, precisamos estar diante
de Deus em oração intensa, preocupados, completamente incapazes, chorando e
clamando ao Senhor por sua misericórdia. Precisamos sempre das orações dos irmãos,
pois esta é a rotina no campo missionário.
Despedimo-nos aqui, gratos ao Senhor por Sua fidelidade e aos irmãos pelas orações,
apoio e suporte. Que o Senhor nos conceda a graça de continuarmos firmes pregando o
evangelho até o fim.
No amor de Cristo,
Seus missionários,

Pr. Luiz Miguel, Débora, Agnes, Annelise e Luigi
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