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GRATIDÃO
A Deus, e a todos aqueles que Ele tem usado para
prover o necessário para desenvolvermos o nosso
ministério aqui.

Agradecimento
pela confirmação de

O ano que passou foi um
período de muitos desafios,

MOTIVOS DE
ORAÇÃO

Outra grande bênção

uma nova aluna para o

especialmente na área do

que recebemos foi uma

seminário

nosso sustento. Mas

bolsa de estudo para

sustento que O Senhor

também foi um tempo em

Susana no Centro

tem provido para nós

que vimos Deus agindo de

Educacional Logos, uma

forma especial, através de

escola evangélica, que fica

pessoas, para suprir o que

aqui pertinho de casa. Isso,

era

E O MEU DEUS, SEGUNDO

necessário.
Além

A SUA RIQUEZA EM GLÓRIA,

estarmos

tivemos

ser uma
grande

Orem

pelo

pela

Dona

Fernanda,

pela

recuperação de sua
saúde e salvação.
Pela

salvação

e

HÁ DE SUPRIR, EM CRISTO

bênção,

JESUS, CADA UMA DE

nos deixa

crescimento

mais

pessoas que estamos

tranquilo

evangelizando

quanto a

discipulando.

vivendo no
limite,

além de

e

VOSSAS NECESSIDADES –

sérios

FILIPENSES 2.19.

problemas

de
e

nossa

com o carro. A situação

viagem este ano para

apertou tanto que

apresentar relatórios à

planejamos trancar a

igreja, desde que ela

matricula de Sarah, nossa

estudava um pouco longe

filha, no Seminário. Mas

aqui de casa.

Deus foi bondoso conosco e

Saúde e sabedoria
para nossa equipe de
trabalho

para

que

possamos

dirigir

o

Somos muito gratos a Deus

seminário

e

a

usou um irmão amado para

e às pessoas que Ele tem

congregação.

pagar todo o segundo

usado como apoio para o

semestre das mensalidades

nosso ministério aqui no

de Sarah, e outros irmãos

Pará.

para me auxiliar no conserto
do carro. O que nos trouxe
grande alívio.
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IGREJA BOAS NOVAS
Novos membros e batismo

Experimentamos muitas
bênçãos de Deus no ano
passado em nossa
Congregação – Três novas
famílias passaram a
frequentar nossos cultos. Um
casal foi batizado e outro foi
aceito por aclamação na
igreja; tivemos também
uma reconciliação. Ainda
estamos fazendo

discipulado com oito

pessoas que estão

pessoas. A dona Sofia tem

chegando. Hoje temos uma

trabalhado com a

grande necessidade de

evangelização da Dona

construir um local maior

Fernanda, aqui próximo de

para os cultos, bem como

casa, por quem também

classes, para podermos

estamos orando por causa

ensinar na igreja. Hoje tudo

de um câncer de mama.

é muito improvisado. Espero

A nossa congregação,

que até a nossa viagem

pela graça de Deus, tem

para apresentar relatório,

crescido. Orem a Deus para

tenhamos um projeto para

que tenhamos sabedoria

apresentar aos irmãos.

para orientar essas novas

SEMINÁRIO
Início das aulas matutinas e internato
É com grande satisfação que
anunciamos o início do nosso
terceiro ano de reabertura das
atividades acadêmicas do
Seminário Batista Regular do
Norte, SEBREN. Até aqui Deus
tem nos sustentado. Por isso,
este ano de 2019
reiniciaremos nossas aulas no
período da manhã em regime
de internato para o Curso
Livre em Teologia em nível de
bacharelado, com a duração
de quatro anos. As aulas estão
previstas para iniciar no dia 25
de fevereiro, com uma pausa
prevista na primeira semana
de março, tendo em vista o
acampamento dos jovens,
tendo seu reinício no dia sete
de março.
Somo muito gratos a
HOMBRES – PR, que nos
agraciou com uma oferta que,

pela graça de Deus,
possibilitou esse avanço em
nossos planos no seminário de
reestabelecer o regime de
internato.
MINISTÉRIO EM FOTOS
Dia de confraternização

Encerramento do ano letivo.

– Seminário e Igrejas

Viagem a Santarém

Treinamento - pratica de ensino
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SEBREN – Reforma de sala
de aula
Estamos trabalhando para
melhorar o ambiente de ensino,

Reforma em uma das

todos os sábados, no seminário

residências do Seminário.

– Instrumentos musicais e canto.

Estamos trabalhando na
reforma na antiga residência do
Pr. Estan Best.

reformando e equipando
nossas salas de aula. Muito
ainda precisa ser feito, mas
estamos avançando.

Dois anos servindo nesse
ministério
Estamos completando dois

Antes

anos de ministério aqui no Pará,
servindo tanto na direção do
seminário, na sua
reorganização, como também

Congregação Boas
Novas

na Congregação Boas Novas.
Temos enfrentado muitos
desafios, mas o nosso SENHOR
tem nos sustentado e dado
direção, nos capacitando para
dirigir esses dois trabalhos. No
entanto, não estamos fazendo
isso sozinhos. Além das igrejas e
irmãos e pastores que nos têm
apoiado, temos a honra de

Mocidade – Jovens em
reunião de estudo bíblico.

servir com a família do Pastor
Brandon Carmichael, os quais
têm sido fiéis companheiros de

Depois – finalizando a reforma
da sala de aula.

ministério.
Estamos muito gratos a Deus,
tanto pelo desenvolvimento da
igreja, nesses dois anos, como
também do seminário. Orem
por nós, para que Deus nos
Trabalho Infantil -

capacite para vencer os
desafios. Somos gratos por todo

Ministério Exultai – Recital.
Desenvolvido pelo irmão
Emiliano, professor de música no
SEBREN, e sua Esposa, Cássia,

apoio e orações que têm sido
levadas diante de Deus por nós.
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