SÃO JOÃO BOSCO –PB 14\02\19
Bendiga o Senhor a minha alma!não esqueça nenhuma de suas bênçãos! Salmos 103:2
Graça e paz!
Queridos e amados irmãos, louvamos a Deus por mais um ano que se inicia com novas
expectativas de que a nossa vida continue sendo um exemplo no serviço e missão confiados a
nós, somos gratos por viver e permanecer sempre na dependencia do Senhor.
Louvamos a Deus por suas vidas que tem sido uma grande benção em nosso ministério,
suas orações tem sido fundamental para superarmos todas as lutas que chegam, suas ofertas de
amor nos possibilita viver uma vida digna e engrandecer ao Senhor por sua fidelidade.
Sou grata a Deus por mais um ano de vida, por sua bondade e amor em poder celebrar a
vida junatamente com os nossos amados irmãos em um momento simples mais especial.

Desejamos e planejamos este ano desenvolver algumas atividades extras com jovens, sendo um
grande desafio de aproximação, tendo em vista o grande envolvimento com os grupos
carismátcos, temos orado e pedido a Deus estrategias, cremos no poder da oração, louvamos ao
Senhor por ter conosco duas jovens, Amanda e Arlene que tem me ajudado com as crianças e
vejo nelas uma grande oportunidade de atrair outros jovens, elas tem sido muito precionadas
pelos colegas, mas em meio a toda pressão tem se mantido firmes.
realizamos os nossos departamentos com as mulheres.

Nossa EBD com as crianças tem sido uma grande benção, resposta de muita oração ver a
motivação e alegria delas, motivo de muita gratidão.

Louvamos ao Senhor por todas as suas maravilhas, que Nele possamos continuar caminhando,
que Deus os abencoe sempre conte com nosssas orações.
Motivos de oração:







Por nós sabedoria, discernimento e forças renovadas.
Pelo crescimento e desenvolvimento dos irmãos
Pelas crianças entendiemnto da palavra
Por salvação de vidas
Por Amanda e Arlene se manterem firmes
Pelo restante da construção, sala, cozinha e banheiros.

No amor de Cristo!
Rubi e Gilberto

