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COMPROMETIDO COM A OBRA DE DEUS
IGLESIA PRESBITERIANA RENOVADA HISPANA BOA
VISTA-RORAIMA
Somos gratos a Deus por este novo ano que tem començado com
muitas bençaos para nossas vidas e para a vida de muitas almas que
decidiram servir ao Senhor.
Nestes dois meses tem sido tempo de grandes desafios como
familia missionaria e somos gratos pelo apoio de Deus e de vocês
como orgào missionario. Deus continue abençoando suas vidas
poderosamente.
Informamos sobre as atividades que pudemos realizar este mês
com o apoio do nosso Deus e de companheiros músicos, pastores e
missionários:
Continuamos a trabalhar com famílias no discipulado, instruindo
com propósito.
Continuamos com os cultos em espanhol todos os domingo.
Continuamos a apoiar o ministério de louvor da igreja em
português em todas as suas atividades
Iniciamos nosso trabalho com crianças fazendo um discipulado
com eles.
Com apoio do Pastor Jones e outros parceiros repartimos cestas
basicas a los hermanos com mais necesidade.
Realizamos a Santa Ceia no primeiro domingo de cada mes e
tivemos um tempo para compatilhar com os irmãos

Estamos trabalhando às quintas-feiras pequenos grupos de oração.
Continuamos com o Trabalhio de reforço escolar para crianças, para dar apoio às crianças
venezuelanas que ainda não se adaptaram à escola.
Tivemos a visita dos pastores da igreja Presbiteriana Renovada da Venezuela Ezequiel y
Maxy foi um tempo de muitas bençãos.
Esse mes iniciamos nossa reunião com o grupo de mulheres venezuelanas
Ditamos aulas de portugues para venezuelanos
"Nao to mandei eu? Esforça-te, e tem bom ânimo; não te atemorizes, nem te espantes;
porque o Senhor teu Deus está contigo. por onde quer que andares."

Continuamos trabalhando e com a ajuda de Deus este novo ano
de 2022 será de grandes desafios e muitas conquistas.
PG de Venezuelanos

Culto em Espahnol

Culto em Espahnol

Escola Biblica Dominical para Crianças

Santa Ceia e Primicias

Entrega de cestas básicas

Red de Mulheres Venezolanas

Aulas de Portugues para Venezuelanos
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Agradecemos ao bom Deus pela oportunidade e capacidade de
servir em missões;
agradecemos ao IPR Venezuela e os Pastores
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agradecemos a igreja de boa vista IPR pelo apoio
prestado e os Pastores Jones Souza e Gilcileine de Souza
; agradecemos aos
parceiros(as) pelo apoio de forma incondicional.
PEDIDOS DE ORAÇÃO
Pela evangelização e discipulado
pela restauração das familias
pelo projeto em andamento
pela saude da nossa familia
pelo recurso finacero que precisamos
para continuar con nosso projeto
SEJA NOSSO PARCEIRO (A) MISSIONARIO

Pix: lucianobellorin@gmail.com
conta: 10795583-0
conta corrente
Luciano Bellorin
Pix: maxielsarai@gmail,com
conta N" 34788;4
conta corriente
Maxiel Cana
@amorsemfronteira7
@lucianobellorin
@maxielcana
+5595984180263
+5595991260655

