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Graça e paz
Queremos agradecer aos amados,pelas orações e

contribuições com nossas vidas, e com a obra
missionária. 

Rogamos  ao nosso Deus que recopense os amados
em nome de Jesus. 

Quero deixar um texto bíblico que se encontra em
salmos 30.5

5. Porque a sua ira dura só um momento; no seu
favor está a vida. O choro pode durar uma noite;

pela manhã, porém, vem o cântico de júbilo.

Temos passado por momentos difíceis, mas, temos
os nossos olhos fitos nas promessas de Deus. São

elas que alegra os nossos corações e nos dá
motivações para perseverar--nos nos propósitos do

senhor Deus . 
Por algum tempo ficamos com muitas tristezas em
nossos corações, porém,  ao analisarmos  a palavra
de Deus, recebemos o conforto e a motivação para
prosseguir crendo que o cântico de vitória virá no

tempo de Deus  



Meus amados, Deus tem nos alegrado e renovado
nossas forças para lutarmos na esperança que tempos

melhores vinrão para todos nós!
Mesmo que em aguns momentos estejamos chorando,

mas vamos crer que alegria vem pela manhã. 
 

* ATIVIDADES REALIZADAS!
Mudamos de localização na cidade, referente as

atividades de cultos. 
Alugamos outro prédio bem mais barato e em outro

Bairro,  pois entendendo as dificuldades achamos por
bem procurar algo mais em conta e também em um
bairro que está em crescimento, e nos faz sonhar no

futuro comprarmos um terreno para  a construção de
nossa Igreja aqui em Brejo Santo Ceará.

O  bairro é Pedro Nicodemos. 
 



CULTO  DIA DAS MÃES 



Culto de celebração! 



Culto dia das mães 







Novo local de
cultos!



Motivos de oração:
 Por nossa família.

pelo campo. 
por conversão. 

 
Estamos trabalhando no secular para

ajudar no sustento. 
Estamos fazendo os cultos quartas e

domingo. 
na sexta vamos trabalhar com visitações. 

fomos duas vezes cooperar com o
missionário João Paulo de Milagres. 

estamos com restrições porque ainda não
podemos fazer o trabalho como

gostaríamos. 
O contágio aqui no cariri ainda é muito

grande. 
 



Que o senhor
Deus continue

vos abençoando. 


