
FOTO DO CAMPO 

MISSIONÁRIOS:  
 

GERSON JUNIOR 

FLÁVIA CLESSIONE 

 

 

 

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! 
 

 Continuamos o trabalho do Senhor aqui na cidade de Tangará da Serra.  

 No último mês começamos uma campanha de oração buscando um 

despertamento espiritual em nosso meio e crescimento numérico do campo. Hoje o 

campo conta com poucos membros e congregados, e muitos não são presentes nas 

atividades da igreja.  

 No dia 17 de outubro comemoramos o dia das crianças com nossos pequenos. 

Hoje contamos com 4 crianças nem nosso meio. 

 Também, no último mês, realizamos a instalação de dois refletores para 

iluminar a fachada da igreja que se encontrava muito escura. 

 Começamos no mês de outubro um caixa de missões que foi abraçado pelos 

irmãos. Pretendemos com isso, despertar a Igreja para contribuir financeiramente 

com a obra missionária. Com o valor arrecadado já conseguimos firmar parceira de 

seis meses com um dos missionários do DEM. 

 Também estamos começando uma campanha para troca do telhado da casa 

pastoral. Com o começo das chuvas percebemos muitas goteiras na casa. Em uma 

das primeiras chuvas entrou bastante água pelo teto do quarto, chegando a molhar 

nossa cama. Fizemos um orçamento e o valor necessário para tal obra é de 

11.460,00 reais, valor esse que, infelizmente, o campo não dispõe. Por isso  

necessitamos de ajuda para realizarmos essa obra. Caso Deus toque em seu coração 

para ajudar ao campo com essa reforma, abaixo deixaremos os dados bancários. 

 Sem mais para o momento, nos alegramos em Deus pelo Seu cuidado e pela 

vida de cada igreja parceira, cada irmão parceiro, cada irmão que tem orado por 

nós. Deus continue os abençoando ricamente!  

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! 



Dia da Criança 
17/10/21 

FOTOS DO CAMPO 



Cultos de Oração (Campanha de Oração) 

FOTOS DO CAMPO 



Cultos de Domingo 

FOTOS DO CAMPO 



Trabalho Com As Crianças 

FOTOS DO CAMPO 



Instalação de Dois Refletores na 
Fachada do Templo 

FOTOS DO CAMPO 


