
 GLÓRIA A DEUS 
 

Pela experiência que o 
Senhor deu para o 

Daniel em sua viagem a 
Phnom Pen, Cambodja. 

Pelo crescimento em 
Cristo do Daniel e da 
Mariana, ao longo do 

ano passado. 

PEDIDOS DE ORAÇÃO 
 

Pela situação política 
da Tailândia. Nesta 
segunda feira está 

marcada uma grande 
manifestação visando 
paralisar a cidade de 

Bangkok. 

Pelo ministério na 
vizinhança da casa do 

Tchay 

Pela continuidade na 
pregação do Evangelho 

para a Djum, irmã da 
Bunchu, do Yai Samón, 

e da Yai Bang Ón, 
pessoas que mostraram 

abertura nas visitas 
durante o Natal. 

Pela retomada das 
atividades no ano 2014. 
As aulas de inglês para 

adultos e crianças 
recomeçam semana 

que vem.  

02 /NOVEMBRO 2009 

Graça e paz no Senhor Jesus!  
Louvamos ao Senhor por seu 

infinito amor ao longo do ano que 
passou. Fechamos o ano com 

um culto em família. Que tempo 
precioso! Cada um de nós 

tínhamos no coração algumas 
músicas, que cantamos com 

muita gratidão ao Senhor. Para 
todos nós, o ano foi marcado por 
muitas lutas, dores, e presença 
divina. Nossa meditação foi em 
Hebreus 4:16 “Cheguemo-nos, 

pois, confiadamente ao trono da 
graça, para que recebamos 

misericórdia e achemos graça, a 
fim de sermos socorridos no 

momento oportuno.“  
Durante o mês de Dezembro 

fomos visitar várias pessoas, e 
compartilhar sobre o significado 
do Natal. Tivemos um Natal para 
os jovens, e foi um tempo alegre. 

 
 
 
 
 
 

O culto de Natal no domingo foi 
menor que nos anos anteriores, 
mas sentimos que foi adequado, 

 mais pessoal.  
 

O Tchay foi direcionado pelo 
Senhor para fazer um Natal 

evangelístico na frente da sua 
casa. Seu filho Fluke estava 
meio resistente, e perguntou 
para o pai porque tinham que 

fazer um Natal para a 
vizinhança. O Tchay respondeu 

que o Senhor falou com ele 
para pregar para os vizinhos. 
Ele e a Él organizaram tudo 

com muito coração. A 
vizinhança veio em peso e eles 

dois testemunharam sobre o  
amor de Cristo. Que ousadia 

em Cristo!  Glória a Deus! 
O Daniel acabou de voltar do 

Cambodja, com muito 
entusiasmo, e já planejando ir 
de novo. Teve que trabalhar 
duro, mas com alegria. Ficou 

impressionado com a situação 
precária do país, com a 
quantidade de crianças 

carentes e com a gravidade do 
problema da prostitiução. O 

pastor da igreja onde foi servir 
tem um coração para ministério 

com esportes, e desafiou o 
Daniel para ir ajudar. Coisas 
que váo ficando no coração.. 

  Seja Cristo glorificado! 
                 Silvio e Marcia 

08 de Janeiro de 2014 

Serenatal com Mariana no violino Natal na casa do Tchay 

Boas Novas na 
Tailândia 

Culto de Natal na igreja 


