São Miguel do Tapuio, outubro de 2018

A graça e a paz do Senhor Jesus para os amados irmãos!
Irmãos, confesso que tenho demorado escrever minhas cartas do oração na expectativa de
que a situação da igreja melhore e eu tenha boas notícias para comunicar, pois não quero que
vocês pensem que eu estou murmurando. Porém eu sei que quem está no ministério sabe que
existem os momentos difíceis. Mas mesmos as coisa ainda não estando bem definidas por
aqui, resolvi escrever a fim de que possam nos ajudar em orações.
Ainda não temos um pastor, eu continuo na liderança da igreja com a graça de Deus. No mês
de setembro eu precisei me ausentar por 10 dias para participar de uma conferência
missionária em Jundiaí, foi um tempo de renovo para mim, eu estava precisando. E novamente
do dia 1-4 de outubro para participar do encontro de obreiros da Juvep, que foi uma bênção,
eu fui muito edificada em ambas as ocasiões. No entanto, como no momento não tenho uma
equipe que me ajude nos trabalhos, enquanto estive fora não houve atividades na igreja,
retomamos quando eu voltei.
Com tristeza tenho visto alguns adolescentes, que antes estavam na igreja, agora participarem
de programações mundanas, sem demonstrar nenhum temor a Deus. Eles não só tem deixado
de participar das programações da igreja, mas também têm se envolvido com o mundo, isso é
preocupante.
Por outro lado, eu louvo a Deus, pois ele tem trazido adultos para participar dos cultos,
pessoas que antes não vinham na igreja. Um senhor fez decisão de seguir Jesus (seu Chico
Rosendo, esposo da irmã Cecília), oremos que ele fique firme até a volta do Senhor. Louvado
seja Deus porque as crianças continuam envolvidas na igreja, essa semana teremos uma
programação especial para elas. E ainda louvo a Deus porque meus pais e minha irmã Letícia
vieram me visitar, passaram uma semana comigo.
Peço que me perdoem por não enviar a carta com fotos, pois estavam no celular que caiu
acidentalmente ontem e deu defeito. Se eu conseguir consertá-lo depois eu os envio as fotos.
PEDIDOS DE ORAÇÃO
- Para que Deus me dê graça, sabedoria, discernimento e estratégias no ministério;
-Por definições relativas a Igreja;
- Por verdadeiras conversões;
-Pelo crescimento espiritual da igreja.
Grata pelo amor dedicado a mim no apoio e incentivo no meu ministério. Grande abraço!
Iraneide Inacio da Silva.

