Maldonado – Uruguai – Dezembro de 2013

Querido companheiro de lutas,
Graça e Paz!
Com muita alegria agradecemos a Deus mais um ano que chega ao fim e a
possibilidade de começar um novo ano, com ele também se renovam as esperanças e
a alegria de ver Seu Reino sendo estabelecido nesta Nação!
Foi um ano de lutas e dificuldades em muitas áreas, no entanto terminamos o ano,
agradecidos a Deus por sua imensa fidelidade!

Recebemos na semana passada a visita de dois pastores da Missão Avante, para um
tempo de encorajamento! Também estiveram compartilhando a Palavra com os
irmãos que se reúnem em nossa casa.
Estaremos depois de dois anos retornando ao Brasil para um tempo de descanso e
visita a familiares, amigos e igrejas. Orem por nós! Estaremos por apenas um mês e
alguns dias, reconhecemos que é pouco tempo para tantos compromissos, no entanto
consideramos não ser conveniente estarmos ausentes do campo por muito tempo
nesta etapa onde o grupo de pessoas que se reúnem conosco ainda está sendo
evangelizado e discipulado. Orem por eles, para que permaneçam firmes e crescendo
no Senhor.

Também gostaríamos que continuassem orando especificamente por nossas
necessidades econômicas. Com as despesas extras de inicio de ano (matricula, material
e uniforme escolar, imposto do carro, etc.) nosso sustento fica ainda mais defasado.
Continuamos orando para a troca do nosso carro, a manutenção de um veiculo antigo
termina sendo muito dispendiosa.
Gostaríamos de desafiá-los a um esforço mais, sabendo que Deus na sua graça e
bondade recompensará a cada um!
Agradecemos a Deus pela sua vida e por estar envolvido neste ministério, fazemos das
palavras do Apostolo Paulo aos Filipenses nossas palavras e com elas nos despedimos:
“... depois que recebi o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e
sacrifício agradável e aprazível a Deus.
O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em
glória, por Cristo Jesus.
Ora, a nosso Deus e Pai seja dada glória para todo o sempre. Amém.
Filipenses 4: 18 b , 19 e 20

Natan, Alessandra, João Pedro e Julia.
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