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TELEFONE / WHATSAPP:  

(65) 9.9324.8116 (Gerson Junior) 

(65) 9.9324.2364 (Flávia Clessione) 

 

 

 

E-MAIL: 

gerson.junior93@gmail.com 

 

 

 

ENDEREÇO DO CAMPO: 
 

RUA JOSÉ FLORÊNCIO GODRIN 

(15), 53-E, CENTRO, TANGARÁ 

DA SERRA-MT 

CEP 78.300-089 



 Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como 

águias; correrão, e não se cansarão; caminharão, e não se fatigarão.  

Isaías 40: 31. 

 

Graça e Paz Amados Irmãos! 
 

 No último mês realizamos um chá para as mulheres do campo, tendo a 

finalidade de começar a reunir as irmãs e assim formar uma UAF, mas, também 

trazer mulheres descrentes para a igreja.  

 Também começamos uma campanha para arrecadarmos alimentos para 

distribuirmos cestas básicas no natal. Inclusive estamos contanto com a ajuda da 

UIECB, por meio do MC4, nesta campanha. Iremos distribuir as cestas básicas no 

próximo dia 24 para algumas famílias que necessitam e aproveitarmos o momento 

para orarmos por elas e falarmos do amor de Cristo. No próximo relatório 

estaremos enviando as fotos dessa ação. 

 No último domingo, uma jovem que frequenta a igreja junto com sua sogra, 

tornou público sua vida aos pés de Cristo. Ela já participava dos cultos e 

programações do campo há um bom tempo, mas, sentiu a necessidade de declarar 

publicamente Jesus Cristo como seu salvador e, inclusive, demonstrou o desejo de 

se batizar. Isso tem sido resposta de nossas orações! 

 O campo ainda continua com a frequência dos irmãos baixa e isso é motivo de 

orações para Deus despertar esses irmãos que estão desanimados. 

 Para o ano de 2022 temos algumas atividades em mente, como cultos nos lares 

com a finalidade de alcançarmos os vizinhos, familiares e amigos dos irmãos do 

campo.  

 Continuamos com a campanha para a troca do telhado da casa pastoral. Com o 

início das chuvas aqui a situação tem sido um pouco complicada. Existem goteiras 

em várias partes da casa e por isso tivemos de forrar a parte de cima dos armários e 

geladeira para não estragar com a água. 

  

 

BREVE RELATO 



 

 

 Pelo despertamento espiritual dos irmãos da igreja; 

 Que Deus dê o crescimento numérico de nossa igreja; 

 Pela campanha para troca do telhado, que possamos levantar esse valor; 

 Para que Deus nos dê sabedoria e guie nossos passos à frente desse trabalho; 

 Pelas crianças de nossa igreja, que Deus sustente cada uma no seu caminho; 

 Pelos projetos/atividades que pretendemos realizar no campo próximo ano; 

 

 

PEDIDOS DE ORAÇÃO 



Ag. 5774-6  
c/c. 0038095-4  
Gerson Magno da Silva Leite Junior  
PIX: gerson.junior93@gmail.com  

Ag. 2644-1 
c/c. 18936-7 
Flávia Clessione Cordeiro da Cruz  
PIX: flaviaclessione@gmail.com 

Campanha Para o Teto da Casa 
Pastoral 

Ag. 3518 
Op. 1288 
c/p. 000785736597-2 
Gerson Magno da Silva Leite Junior 
PIX: (65) 9 9324 8116 (celular) 

Seja Um Parceiro Nosso! 



Chá Para As Mulheres 
10/11/21 
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Cultos de Oração 
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Cultos de Domingo 
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Trabalho Com As Crianças 
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Jovem Que Declarou Sua Fé Em Cristo  
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