Sousa, Julho de 2019
Graça e Paz, amados!

É com alegria no coração que novamente lhes
escrevo, para partilhar as novas. E desejo que esta
carta os encontre cheios da graça do nosso Deus.
Primeiramente quero agradecer a Deus pelo
período férias, por poder passar uns dias com
minha família e também poder viajar por uns dias
e reencontrar amigos que a algum tempo não os
via, neste tempo me senti cuidada e mimada pela
família e amigos, também me divertir bastante
com eles. Foram dias abençoados por Deus,
cheios de sua graça, bondade e amor.
Agora estou de volta ao campo, para viver uma
nova fase em minha vida e ministério, morando
sozinha, assumindo a liderança do campo e
provisoriamente, ou seja, até setembro, estou
assumindo a direção do seminário da JUVEP aqui
em Sousa, por motivos de Saúde do Diretor. Neste
momento ainda me adaptando a tudo isso, e
pedindo graça e sabedoria a Deus para lhe dar
com tudo e dividir bem o meu tempo para cada
situação. Para mim estes dias tem sido desafiador,
sinto falta de Nueli e de Maylon (nosso cachorro),
mas estou feliz por esta nova fase em minha vida.
Dos dias 20-23 deste mês, estaremos recebendo
uma equipe dos Estados Unidos, eles vêm com o
propósito de oferecer assistência social na área de
saúde, evangelizar e nos fortalecer. Creio que
serão dias maravilhosos partilhando juntos o
ministério.
Quero finalizar esta carta agradecendo a Deus por
tudo que ele tem me feito viver, agradecendo pela
vida de vocês que são fies cooperadores no meu
ministério. Deus abençoe abundantemente suas
vidas.

Em Cristo,
Noelma Abílio Lopes, miss.

Louvarei ao Senhor por toda
a minha vida; cantarei
louvores ao meu Deus
enquanto eu viver. Sl 146:2

Motivos de oração:
Minha saúde física, emocional e
espiritual.
Por sabedoria, discernimento e
novas estratégias.
Pelo projeto de extensão do
seminário.
Pela saúde do Diretor do seminário
e seu retorno.
Pelo fortalecimento na fé dos
convertidos.
Por salvação e libertação da
comunidade.
Pela construção das salas para EB.
Pela equipe dos EU e pelo seu
trabalho.
Por um projeto de geração de
rendas para comunidade.

