Olá, estamos chegando a mais um final de ano, e com toda
certeza temos muitos motivos para rendermos louvores a Deus pelos
seus feitos. Queremos neste informativo, compartilhar alguns momentos
e conquistas que o Senhor nos permitiu viver neste ano. Mas também os
desafios que nos esperam em 2017.
LOUVADO SEJA NOSSO SENHOR JESUS CRISTO!!!

- NOTÍCIAS DO CAMPO MISSIONÁRIO -

ANIVERSÁRIO DO CAMPO | 6 ANOS
Com a graça e o auxílio do Senhor chegamos a mais um
aniversário de nossa comunidade aqui em Curaçá-BA. Já são 6 anos de
trabalho congregacional nesta cidade. São muitos os testemunhos de lutas
e vitórias, sorrisos e lágrimas mas diante disso tudo, Deus tem nos
sustentado.
Agradecemos a cada parceiro desta obra, pois através de vocês o Reino de
Deus tem sido estabelecido neste lugar. Na ocasião, contamos com a
presença dos irmãos da 1º IEC de Juazeiro (Igreja tutora), com a presença
de algumas igrejas da cidade e também com a participação da Banda
Semeart do Seminário Evangélico Betânia.
Mais uma vez, quero agradecer a cada um de vocês que têm
contribuído com este trabalho, vocês são bênção em nossas vidas.
Muito Obrigado!!!

- ESCOLA DE JUDÔ METANÓIA -

PRIMEIRO EXAME DE FAIXA
Este ano o Senhor nos permitiu, como igreja, atuar de forma mais direta com a comunidade
curaçaense através do Projeto Social de Judô. Fechamos o ano com o primeiro Exame de Graduação, onde
19 alunos foram promovidos.
A cerimônia contou com a presença do representante da Federação Baiana de Judô trazendo assim
credibilidade ao nosso projeto diante da sociedade. Também pudemos contar com a presença de pais,
professores e amigos de nossos alunos. Louvamos a Deus por esta porta que Ele mesmo abriu para que fosse
possível uma aproximação maior da igreja e a comunidade.
Encerramos o ano com o desafio de ampliar o projeto, pois a procura por vagas tem crescido cara vez
mais. Peço que continuem orando por esse projeto, para que o Senhor nos fortaleça e nos conduza dentro de
Sua vontade.

ESTAMOS COMO QUEM SONHA...
Outro GRANDE DESAFIO que temos para o ano
de 2017, é o de dar início às obras de construção do nosso
templo. Aos nossos olhos é sim um desafio e tanto, mas
cremos que Deus, que é o Senhor da obra, irá nos ajudar e
enviar os recursos necessários para a concretização deste
SONHO.
Convidamos você, parceiro, para juntar-se a nós neste
desafio ORANDO, ENVOLVENDO-SE E SE POSSÍVEL
CONTRIBUINDO FINANCEIRAMENTE.

