
                                                                         Carta de Oração, Dezembro de 2014                              

                              ¨... encontrarão o bebe envolto em panos e deitado numa manjedoura¨.  Lc  2:12                                                                                    

                                                                  Graça e Paz preciosos irmãos em Cristo Jesus 

á se pode ver por todos os lados um show de luzinhas coloridas, o famoso pisca-pisca ofusca os olhos de qualquer 

pessoa,  decorações típicas também estão por todas as ruas e lojas, e os produtos da época chamam para si a 

atenção de diversos tipos de consumidores. E Dezembro chegou! 

feitos, cores, mesa farta, não! Absolutamente não!!  Isso não é a essência do Natal! Pois a beleza e a verdadeira 

essência desta época esta na celebração da chegada do Nosso Amado Salvador, Jesus, o filho do Deus vivo, 

diante de quem nos rendemos hoje, sempre e eternamente, Amem! Cristo, o Rei nasceu, por isso é Natal!                                         

ou grata a Deus por findar mais um ano e testificar que a graça de Deus me tem ajudado a vencer os desafios 

deste ano que se finda. Ainda estou na luta, mas é a certeza de que sirvo ao Todo Poderoso Deus, que me 

impulsiona diante dos embates que ainda não terminaram. Mas Aquele que habita em mim é incomparavelmente 

maior do que aquele que habita no mundo. Então eu prossigo nesta jornada, celebrando Jesus em meu viver, e 

deixando que Ele nasça diariamente no meu coração.  Pois só assim eu tenho forças para continuar. 

ma palavrinha chamada obrigada, significa muito,  porém não expressa tudo o que há em meu coração pela 

gratidão ao Senhor por abrir portas quando tudo se mostrava contrario e me levar ao norte do país.  

Agradeço-te por me ajudar a espalhar sementes naquela região, e deixar a tua marca naquela terra de uma 

forma que só a eternidade revelará. Obrigada Senhor!  Louvo ao Senhor também pela documentação que consegui 

retirar antes de deixar o norte. Agradeço-te pelas pessoas que conheci ali.  O Senhor foi e segue sendo fiel comigo!  

ervir a Deus, não importa onde.  Este será sempre o meu proposito aqui na terra.  Louvo a Deus pelas portas que 

se abriram no meu regresso a capital. Neste momento Deus tem me dado o privilegio de participar da obra social 

através de uma igreja, estamos atendendo diversos tipos de pessoas necessitadas tanto no físico quanto na alma. 

Creio que Deus nos dará novas estratégias para 2015. Eu creio no Deus que chama e vai fazendo os seus traços, para nos 

usar de acordo com o seu querer e mover. E os embaraços que já se tem levantado serão jogados por terra em nome de 

Jesus, pois a obra é dEle.  Muito Obrigada por seguir comigo nessa jornada missionaria. Que o Senhor te abençoe e te 

guarde. Que o Senhor te recompense com infinitas bênçãos. Obrigada por confiar no meu trabalho, orar, 

contribuir, encorajar e ministrar ao meu coração ao longo de 2014. Por favor, continuem orando por mim em 

todos os aspectos. E lhes peço que também orem por uma solução, ainda neste ano, para o problema que 

ocorreu na minha conta, pois ate hoje sigo esperando uma definição do Banco.  E tenha no teu coração um 

lugar especial para a Igreja Sofredora. Lembre-se sempre que você é parte de tudo o que Deus tem feito e 

seguira fazendo entre as nações. 

Que JESUS seja a razão da nossa celebração, pois tudo o que somos provém dEle, somos servos, filhos, 

instrumentos, justificados e salvos através do seu sacrifício na cruz. Que nosso Amado Salvador nasça a cada 

dia em nossos corações.   Te amo JESUS! Que o Senhor te abençoe, te guarde e te de a paz. Bendiciones!                                                    

Feliz Natal y Feliz 2015 pra todos vocês!      Um abraço carinhoso, Liz. 
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