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ÚLTIMAS NOTÍCIAS

MOTIVOS DE ORAÇÃO

FELIZ NATAL!
“Porque os meus olhos já viram a tua salvação, A qual preparaste ante a
face de todos os povos: Luz para revelação aos gentios, E glória do teu povo
de Israel.” (Lucas 2.29-32)

Enquanto meditava a respeito do significado do Natal o
cântico de Simeão ressoava em meu coração. Podemos
sentir a mesma alegria e compreender o significado de ver
no nascimento de Jesus, o Salvador, a promessa cumprida!
Feliz Natal!!! Nossa Esperança se renova! O Salvador
nasceu!!!
JOÃO PEDRO

Agradecemos aqueles que tem nos acompanhado e
orado durante esse período. João Pedro completou 3
meses agora em dezembro e está crescendo forte e alegre.
Todas as vezes que saímos com ele por aqui as pessoas
querem carregá-lo e abraçá-lo. Além de encher nosso
coração de alegria todos os dias, também tem contagiado
nossos amigos e vizinhos thais.

Da esquerda para direita:
Naomi, Nám e Bancha

NOSSO PRIMEIRO NATAL EM SAMUT PRAGAN

Um primeiro olhar pode confundir aqueles que
visitam a Tailândia pela primeira vez. Shoppings e
lojas decorados com árvores e bolinhas anunciam a
chegada do Natal. Entretanto, quando perguntamos a
qualquer nacional qual seria o significado desta festa a
resposta é rápida: é a celebração do Ano Novo
Ocidental.
Compartilhamos o significado do Natal com alguns
vizinhos e como equipe temos algumas atividades
programadas para as próximas semanas.
Que priviégio poder compartilhar essa mensagem
tão especial! As experiências que temos tido de
compartilhar o verdadeiro significado são fantásticas!
Para alguns thais, será verdadeiramente o primeiro
Natal!
Ore por nossa equipe e por aqueles que
participaram das atividades em nossas vilas. Ore pelas
crianças do bairro e pelos nossos vizinhos.

Nossa equipe em Samut Pragan tem orado e planejado
contar com um casal de obreiros tailandeses no projeto de
plantar uma igreja em nossa região.
Um casal thai do interior do país, com quem eu e Juliana
já havíamos trabalhado em Lop Buri, está se voluntariando!
Um grande desafio para eles e para nós que teremos o
privilégio de caminhar juntos no ministério.
Junto com nossa carta de oração estamos enviando uma
carta de apresentação especial para que você ore,
acompanhe e participe desse novo projeto.

“Porque todo a
quele que
invocar o nom
e do Senhor
será salvo. Com
o pois
invocarão aqu
ele em quem
não creram? E
como
crerão naquel
e de quem
não ouviram
falar? E
como ouvirão,
se não
houver quem p
regue?”
Rm.10:13-14
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