BOLETIM INFORMATIVO
Seja Deus gracioso para conosco, e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o
rosto ; para que se conheça na terra o teu caminho e, em todas as nações a tua
salvação. Sl 67:1-2
Jan 2016

Santa Rita de Cássia—BA
Desde o início do ano estamos realizando culto nos lares. Essa
estratégia tem possibilitado uma maior frequência em nossas
reuniões. Devido a intensidade das chuvas que provocaram
erosão nas estradas, ficamos dez dias sem condições de viajar.
Alguns moradores da cidade ficaram desabrigados, tendo que
se alojar nos colégios. Os irmãos, no entanto, não foram
atingidos.

Pedidos de Oração


Pela perseverança dos irmãos em Stª Rita



Por conversões em Stª Rita



Pelos desabrigados das chuvas na cidade

Estes são nossos irmãos em Santa Rita de Cássia

“Não

há

palavras

para

expressar minha gratidão a
Deus por Sua maravilhosa
graça

que

Nada

irá

grande

me

alcançou.

recompensar

sacrifício

que

o
o

Senhor Jesus fez por nós, só
podemos nos colocar em
suas mãos para que Ele nos
use para alcançar a outros e
manifestar a Sua glória...”
- Miss. Simone

Em Barreiros Mansidão - BA
Começamos o ano
fortalecendo a EBD,
pois, sabemos que o
alicerce cristão é a
Palavra de Deus.

Estratégias de Evangelismo
Com o desejo de ganharmos mais pessoas para Cristo, temos adotado
algumas estratégias:


Movimento de oração



Projeto ganhar uma vida para Jesus (cada irmão adotou uma pessoa
do seu convívio na comunidade em oração, com o compromisso de
falar do amor de Deus para o mesmo e trazê-lo para a igreja).



Realização do culto do amigo (dia 31\01 realizamos o culto do amigo, nessa oportunidade tivemos mais 40 visitantes não crentes, uma
pessoa se decidiu por Cristo e houve uma reconciliação.

Encontro para os adolecentes
Estamos fazendo uma vez por semana um encontro com os adolescentes da igreja, o material adotado é o Investigadores da Bíblia — APEC.
Tem sido uma bênção, pois, além de firmar os nossos adolecentes, esse
curso tem despertado o interesse de outros adolecentes não crentes e
assim temos tido a oportunidade de lhes ensinar o evangelho.

Culto do Amigo 31\01

Pedidos de
Oração:
Para que Deus responda nossas orações e
vidas sejam alcançadas
para a glória dele.
Para que os irmãos se
comprometam em cumprir o IDE do Senhor.
Para que Deus levante
homens e mulheres que
tenham perfil de líderes
segundo Sua vontade.
Por minha vida espiritual , por sabedoria para
realizar a Sua obra.
Por minha saúde e por
minha viagem.

Contato:
Email:
simonemgv@gmail.com

Treinando os mais velhos para ensinar aos mais jovens

Comunicado de Viagem
No próximo dia 22\02 irei para o Rio de Janeiro para a conclusão do tratamento odontológico. Deverei permancer lá por
vinte dias, em seguida irei para Londrina onde farei a semana
presencial da Validação do meu diploma de teologia.

Agradecimentos
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Agradeço a todos que direta ou indiretamente tem colaborado
com o meu ministério com sua orações e ofertas. Que Deus
os abençoe!
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Um grande abraço
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No amor de Jesus
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