SÃO JOÃO BOSCO 02\01\2019
Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele,
enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de
gratidão. (Cl 2:6,7)

Graça e paz!
Queridos e amados irmãos, sempre é uma alegria compartilhar com voces de tudo aquilo
que temos vivido neste lugar, sem dúvidas esperimentamos cada dia o cuidado de Deus em todas as
coisas, Ele é Bom! Louvamos a Deus por suas vidas, oração, apoio e ofertas que tanto tem nos
ajudado, Deus os retruibua sempre.
Outubro – Participamos do nosso Encontro de obreiros, foram dias abencoados de muita
edifcação, comunhão e lazer, o tema foi bem propicio a situações que nos deparamos no dia a dia e
temos que sempre nos reasbastecer, “ Andando com o tanque vazio”? Foram ministrações
desafiadoras em relacão ao tempo e cuidado que devemos ter com a nossa vida espiritual,
emocional e física.

Realizamos a programação das crianças com todas as crianças que participam da escola
biblica e cada uma trouxe um amigo, foi muito divertido com brincadeiras, momento de louvor e a
reflexao da palavra mostrando Jesus como nosso Super Herói, elas amaram tudo, foi uma manhã
especial.

Recebemos a visita dos nossos irmãos da Base, o presidente da Missão Sergio Ribeiro,
Goldenberg, Ariel, Augusto e Helen, foi uma grande alegria recebe-los em nossa casa, participaram
do culto a noite e tivemos um bom momento de comunhão, conversas e oração.

Novembro – nos alegramos com a chegada de José Arlan, o filho da nossa irmã vanessa,
um milagre de Deus, com sua chegada seu pai Marcelo, que ainda não é convertido tem ido sempre
com eles aos cultos, percebemos como ele tem se interessado e apoiado sua esposa em sua decissão
e fé, motivos de louvores a Deus.

Dezembro - Quero louvar a Deus pela vida de Amanda e Arlene duas jovens que já algum
tempo tem participado dos cultos juntamente com sua mãe e seus irmãos, elas se disponibilizaram a
me ajudar com a parte de dinamicas e brincadeiras com as crianças, vejo uma grande oportunidade
de aprenderem tambem a palavra, a principio fiquei temerosa achando que seria apenas para este
fim, mas tenho visto dedicação e compromisso em todas as programações que realizamos.

Tivemos o nosso amigo doce com as crianças da EBD, elas foram criativas e ficaram
superanimadas com seus presentes.

Realizamos Nosso jantar de Natal com todos os irmãos e suas familias, brincamos de amigo secreto
e comemoramos os aniversariantes do mês, para as familias uma noite marcante, todos se sentiram
a vontade e se alegraram conosco.

Motivos de oração:


Por nós, sabedoria, saude e novas estrategias



Pelo crescimento e fortalecimento dos irmãos



Por Amanda e Arlene decissão e firmeza.



Por salvação de vidas



Pelos desafios desse novo ano

Desejamos a todos um ano repleto das bençãos de Deus, paz, saude e muita graça da parte do
nosso Senhor Jesus.
No amor de Cristo!
Rubi e Gilberto

