Sousa, Março de 2019

Ao nosso Deus e Pai seja a glória por toda a
eternidade. Fl 5:20
Graça e Paz, amados!
É com grande alegria que novamente lhes escrevo,
para compartilhar as novidades, e desejo que esta carta os
encontre com saúde, paz e em plena comunhão com o
nosso Deus.
Após quase dois meses de repouso devido a
cirurgia que fiz para remover um cisto na perna, próximo
ao pé, e que teve complicações e ainda estava sujeito a ter
que passar por mais uma raspagem após a cirurgia sarada.
Recebi alta do medico e um “não será necessário a
raspagem, está bem sarado”, como meu coração se
alegrou, sou muito grata a Deus e a todos que oraram por
mim.
Hoje dia 9, comemoramos o dia internacional da
mulher, fiquei muito feliz e surpresa, contamos com a
presença de 35 mulheres, algumas nunca participaram de
nossas programações e esta foi uma oportunidade para elas
ouvirem a Palavra e terem um momento só delas, sem
ocupação com os filhos, marido ou casa. Foi uma benção!
Nós estamos trabalhando para nossa saída em
Junho, se assim for da vontade de Deus, por isso temos
investido mais tempo em treinar os nossos irmão ciganos
para darem continuidade as atividades ministeriais.
Treinando professores para escola bíblica, para pregar, da
estudo bíblico, dirigir cultos e louvor, em fim, esperamos
que o discipulado tenha acontecido no decorrer do nosso
tempo aqui. E que os nossos irmãos possam fazer novos
discípulos.

Figura 1 Templo hoje!

Figura 2 Dia Internacional da Mulher

Peço que orem: por salvação e
libertação. Pelo termino da
Com relação a construção do Templo,
construção. Por este tempo de
recomeçamos e estamos fazendo o rebolco da parte de
treinamento e repasse das
fora, é o desejo do nosso coração inaugurar antes de
atividades ministeriais..
sairmos. A instalação elétrica já foi feita, estamos aguardando a ENERGISA ligar, para
começar os cultos no Templo.
Finalizo esta carta agradecendo a Deus pelo privilégio de poder anunciar o nome dele
entre os ciganos, e por poder contar com cada um de vocês nesta missão.
Um forte abraço a todos.
Noelma Abílio Lopes (Miss.)

