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Como começar 

 Sabemos que a alegria verdadeira vem da comunhão com Deus e da certeza 

do seu grande amor por nós. Da mesma maneira sentimos profundo 

contentamento por obedecemos ao Senhor pregarmos sua palavra e vermos o 

seu reino se estender através da conversão das pessoas. 

Esse sentimento é uma Fortaleza para nos guardar das aflições e tentações 

todos os dias. A alegria é o fruto do Espírito Santo que tem como base o amor, a 

graça, as bênçãos, e todos as promessas e os livramentos.  Enfim a real 

presença de Deus na vida. E tudo isso nos dá poder e motivação para 

perseverarmos até o fim. 

Todos esses suprimentos tem chegado   até nós através do coração 

abençoador de vocês.  

Agradecemos a vocês por se permitirem em tempos tão difíceis, e em meio 

as suas dificuldades serem para nós esse apoio que nos faz olhar para o Nosso 

Bondoso Deus e dizer:! Obrigado Pai 

GRATIDÃO A DEUS! 

Gratidão, gratidão a todos 

quantos o Senhor tem 

colocado em nossas vidas para 

nos abençoar, para nos 

socorrer e para nos suprir em 

meio as perplexidades, lutas e 

angústias da vida. Podemos 

sentir o perfume, a essência da 

esperança vindos de todos os 

lados e de pessoas especiais 

colocadas pelo Senhor em 

nossas vidas.  

Boas Festas! da nossa família para a sua!  

 

 

Propomos em nosso coração a 

alegria do reconhecimento. E 

como não reconhece-los em 

nossa caminhada?  

 Alagoinhas - Dezembro de 2019 

 

,,,,,No verso do boletim informativo da 

sua família, talvez você queira adicionar 

uma simples saudação, um poema ou 

um trabalho de arte de seus filhos. Esta é 

a primeira parte do boletim a ser vista 

pelos seus entes queridos, por isso 

garanta que ela seja festiva e atraente. 

Você pode adicionar seu próprio 

trabalho de arte ao verso de um 

boletiminformativo de família 

digitalizando um desenho ou uma 

fotografia.  

 

Determinamos iniciar 

uma campanha de 

oração em favor de 

suas vidas e família. 

como forma de 

agradecimento a Deus 

para que Ele os 

alcance com um 

poderoso derramar 

neste novo ano que se 

inicia.” 

, 

, 

Chega o final do ano 

e como família, 

paramos para refletir 

sobre a bondade e 

misericórdia de Deus 

sobre as nossas vidas 

e surge um 

sentimento em nossos 

corações: 

gratidão! 
 

Esta família tem sido 
cuidada e 
abençoada pela 
sua família! 

Mis. Marcelo, Quezia, 
Bruno, Camilla e 
Carol 

Missionário Marcelo, campo de Alagoinhas, dezembro de 2019 

 

 



Olá, a paz.  

Aqui é Bruno, o filho mais velho 

do casal. E estou escrevendo 

essa mensagem para te 

agradecer por ter sido canal de 

bençãos em nossas vidas. 

Saibam que é revigorante saber 

que tem pessoas como vcs que 

estão ao nosso lado, passamos 

por muitas lutas e e dificuldade, 

mas graças a Nosso Bom Deus 

nossa família teve o auxílio de 

vcs. Saibam que cada vitória e 

conquistas que eu tive, vcs 

também são responsáveis por 

estas, inclusive estou concluindo 

meu curso de direito  e estou 

muito feliz. Sou muito grato a 

Deus pela vidas de vcs.... Espero 

que sintam-se abraçados por nós 

em nossas orações assim como 

fomos acolhidos por vcs!! 

Também estamos rogando ao Pai 

pela vida dos seus familiares.  

Creio que Deus estará a frente de 

tudo.. e que já deu tudo certo.. 

 

Muito obrigado por tudo.... , 
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Olá, tudo bom ?  

Aqui é a Camilla. Estou 

escrevendo para agradecer a 

Deus pela vida de Vocês e pela 

participação das suas vidas em 

nossas vidas. Desde minha 

infância até aqui Deus tem me 

permitindo alcançar meus 

objetivos e realizar sonhos e vocês 

fazem parte dessas conquistas, 

parte de cada festinha de 

aniversário, de cada ida a 

faculdade, de todo remédio 

comprado, vocês estavam aqui, 

mesmo sem estar fisicamente. 

Também quero que saibam que 

estivemos em oração pedindo a 

Deus por sua família Que o senhor 

guarde a todos.  Muito obrigada 

por tudo  e por poder contar dom 

vocês💚 

Deus está no comando 👮 

Bjs & abraços!”  

 

,  

 

, 

, 

 

Queremos que vocês 

saibam que os estimamos 

por seus atos de amor, 

bondade e amizade. E 

fomos cativados por tão 

grande gesto. 

Assim quando nos reunimos 

para reconhecer nossos 

motivos de gratidão a Deus, 

Que darei eu ao Senhor? 

decidimos expressar   cada 

um com simples palavras 

nossa gratidão a essa 

amada família. 

Reconhecendo que vocês 

são essas pessoas lindas e 

maravilhosas, presente de 

Deus para nós! 

, 

GRATIDÃO PELA 

CONCLUSÃO DE CURSO 

DE BRUNO. 

,

, 

Oie! Aqui é Carol, a caçula.  

Vim aqui por essa carta para 

dizer o quanto vocês foram 

e são importantes em minha 

vida! Desde quando eu era 

muito novinha Deus tem 

usado as suas vidas para 

abençoar as nossas, e eu 

sou muito grata a vocês e ao 

nosso Deus que sempre 

esteve no comando de 

tudo. Nos momentos que 

mais precisávamos vinham 

como anjos e nos ajudavam 

e eu sou grata. Hoje com 17 

anos eu estou indo para o 

terceiro ano do ensino 

médio e vocês foram 

grandes ajudadores nessa 

jornada, por cada conquista 

minha eu agradeço a vocês 

e a Deus. Quero que saibam 

que vocês estão sempre em 

nossas orações. Mais uma 

vez obrigada, que Deus 

abençoe a vida de vocês❤ 


