Dou Graças a Cristo Jesus,
nosso Senhor, que me deu
forças e me considerou fiel,
designando-me para o
ministério. 1 Tm 1:12

Motivos de Gratidão:
Pela saúde de minha vó.
(descartada a suspeita de
CA).Ela se recupera
rapidamente.
Pelas ofertas que tem
chegado para a conclusão do
templo.
Pela firmeza e batismos de
quatro irmãos ciganos, que
será dia 28/10/2018.
Pela nossa saúde, fé e
unidade.
Pela fidelidade dos
mantenedores e intercessores.
Por cada igreja, irmão e
amigo, que tem nos
acompanhado.
Pelo cuidado de Deus com
nossas famílias.

Sousa, Outubro de 2018.

Graça e Paz amados!
É com alegria que
novamente lhes escrevo, para
compartilhar
notícias
do
campo, e desejo que esta carta
os encontre com saúde e Plena
comunhão com o nosso Deus.
Irmãos, há três semanas, Deus fez a provisão do
restante do dinheiro para o teto da Igreja e
nós já
encomendamos. Também recebemos uma oferta que irá
ajudar no reboco. O nosso coração tem se alegrado muito por
ver Deus suprindo cada necessidade, estamos crendo que até
o início de Dezembro, esta obra estará concluída.
Esta semana, estamos nós preparando para comemorar
o dia das crianças, vamos comemorar no dia 13. Graças a Deus
este ano conseguimos o IF (Instituto Federal) é um lugar mais
espaçoso, para as crianças brincarem. Nós escolhemos como
tema, o céu. Estamos ensaiando uma peça sobre este tema, e
escolhi alguns adolescentes para participar. Quando ensaiamos
a peça pela primeira vez foi tão interessante que um dos
adolescentes parou e desse: “Ah, se fosse verdade, seria tão
bom”. Estamos em oração para que como este adolescente
outros adolescentes e crianças também possam refletir e crê
que o que a Bíblia fala sobre Deus o Céu e sobre vivermos
com ele é uma realidade, que eles compreendam este plano
maravilhoso de Deus para nós.
Amados, estes dias, uma nova família abriu as portas de
sua casa para ouvir a Palavra, temos evangelizado e já
realizamos um culto lá. Mãe e filha tem se mostrado
interessada em conhecer a Palavra. Esta família, tinha se
mudado do rancho após o assassinato do marido.
Finalizo esta carta, agradecendo a Deus pela vida de
vocês, pois fielmente permanecem conosco. Que Deus os
recompense e fortaleça sempre.
Em Cristo,

Noelma Abílio Lopes

