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RELATÓRIO

Nos reunimos para realizar as programações
em momentos atípicos de nossos cultos e
trabalhos do projeto social, com rotinas
modificadas.

EM MEIO A TANTAS MUDANÇAS,
REGRAS, DECRETOS.
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Elaborando o plano de aula do
projeto social
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Continuamos com nossas
aulas de teclado com a
aluna da faculdade
estadual do Rio Grande
do Norte (UERN), tem
sido realizado um ótimo
trabalho na comunidade.
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Estamos realizando as aulas
em duas turmas separadas,
com dois volutarios também
alunos da faculdade estadual
do Rio Grande do Norte
(UERN).
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Através de nossas
aulas levamos o
evangelho e já
obtivemos
conversão ao
Senhor, para glória
de Deus.
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Somos gratos a Deus pelos trabalhos que estão sendo
realizados no campo missionário de Mossoró-RN.
Mesmo em meio a decretos e restrições não paramos
com os nossos encontros no projeto social e os
estudos na tenda, com os devidos cuidados.
Continuem em oração por nós.

Realizamos o ¨Nigth Power¨ com nossos jovens, foi um
momento de grande aprendizado e de crescimento
Espiritual.
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Momento de
comunhão e
adoração com
nossos jovens.
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Motivos de gratidão:

Somos gratos a Deus, pois mesmo com a
pandemia que estamos enfrentando, o Senhor tem
levantado pessoas para nos ajudar. Foi em meio a
esse momento de tantas incertezas, que
recebemos a oferta para a compra do nosso
espaço onde hoje funciona o nosso projeto social,
humanamente falando, para nós seria impossível
adquirirmos esse imóvel, mas Deus tem sido fiel
levantando seus filhos para nos ajudar.

Temos nos empenhado para sermos relevantes na
vida desta comunidade, e podemos presenciar o
agir de Deus neste lugar com a transformação de
muitas vidas.



RELATÓRIO
Motivos de oração:

Pedimos oração por esta obra, para que Deus continue nos
dando estratégias para alcançar novas vidas e muita sabedoria
para cuidar de todos. Acompanhamos alguns jovens com
depressão, com o lar desestruturado e queremos ser um refugio
para eles tratando-os com a palavra de Deus. Quando chegamos
em Mossoró Deus falou poderosamente em nossos corações,
que nos daria um hospital da alma, e hoje nos localizamos na
rua dos hospitais, acompanhamos dentre esses jovens uma,
garotinha de 13 anos que foi violentada por parentes e seu
psicólogo a aconselhou fazer aula de música, então estamos
acompanhando ela a um mês e já vemos a evolução em áreas
que a princípio tinha muita resistência.

Estamos acompanhando uma família que estavam prestes a se
separarem e para glória de Deus eles estão reconciliados e
conseguimos o casamento deles de forma gratuita, iremos
realizar a cerimonia religiosa e civil;

Iremos realizar o batismo de 6 pessoas que acompanhamos a
algum tempo e cremos que será uma benção.
Estejam em interseção por esta obra e por nossa família
missionária;

Iremos receber a visita do coordenador do curso de música da
UERN, para planejamento de nossas aulas e avaliar as
necessidades do projeto e dos alunos.
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