
 GLÓRIA A DEUS 
 

Pela provisão de Deus 
em todas as áreas de 
nossas vidas. Através 
de irmãos queridos, 

recebemos no final do 
ano presentes muito 

especiais e apoio 
edificador de amigos e 
companheiros de luta. 

PEDIDOS DE ORAÇÃO 
 

Pela situação política 
da Tailândia. Protestos 

constantes contra o 
governo tem criado um 
ambiente de divisão e 
incertezas para o país. 

Pelo ministério com 
futebol. Continuamos 

jogando futebol com um 
grupo de amigos, todos 
os domingos. Cerca de 

20 pessoas vem 
regularmente, e temos 

um ambiente bem 
agradável. A maioria 

das pessoas são 
amigos do Tchay, que 
tem muita alegria em 

organizar fielmente esta 
atividade. 

Pela Bunchu e pela Nút, 
que tem estado bem 

apagadas na caminhada 
com Cristo.  

02 /NOVEMBRO 2009 

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

Palavra, que tem sido vida 
abundante e verdade para nós 

diariamente. Estamos trocando a 
versão da Bíblia em Thai na 

igreja, e os membros tem achado 
muito mais fácil de entender. 

Estão lendo bem mais. Lembro 
que temos orado, junto com os 

irmãos intercessores, sobre esta 
necessidade e vemos o Espírito 
Santo movendo Seu povo para 
ler mais a Palavra. Os jovens 

tem o desafio de, neste ano, ler 
Gênesis, Salmos, Provérbios, 

Isaías e o Novo Testamento. Eu 
e a Marcia estamos nos 

dedicando a leitura desta nova 
versão, e temos sido 

imensamente abençoados.  
A casa da Tú tem sido um ponto 

de encontro de algumas 
senhoras, onde o Evangelho tem 
sido pregado diariamente.  Assim 

a Tóy se converteu no ano 
passado, e tem  crescido bem, e 
desafiado a Tú a buscar mais a 

Deus e a ler mais a Bíblia. Todas 
as manhãs, elas trocam idéias 
sobre os devocionais diários, e 

estão se ajudando na 
compreensão da Palavra. A Na 

 

 continua vindo fielmente ao 
culto e ao estudo bíblico na 

casa da Tú. Ela aínda não se 
converteu, mas deu alguns 

passos, como parar de cultuar 
os ídolos na casa dela. Outra 

que está participando dos 
estudos na casa da Tú é a Tim, 

que também vem ao culto 
algumas vezes. O testemunho 

da Tú tem sido de grande 
impacto na vida das amigas. No 

seu cotidiano ela fala 
abertamente sobre Cristo para 

seus clientes da lavanderia. 
Tem ajudado também seu filho 

Ice, que tem dado sinais de 
crescimento na fé, e está se 

tornando um bom potencial no 
grupo de jovens.  

Nossos encontros com os 
jovens tem avançado. Eles tem 
participado fielmente, e nosso 
tempo de louvor, comunhão e 
estudo bíblico tem sido ricos. 
Ainda não encontramos um 
canal para eles convidarem 

seus amigos para participarem. 
Oremos para que eles tenham 
mais convicção para poderem 
trazer os amigos para Cristo. 

  Seja Cristo glorificado! 
                 Silvio e Marcia 
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