PROJETO AMAZONAS

Trabalho iniciado!
Março de 2018

“Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, Nosso Senhor,
que me considerou fiel designando – me para o ministério”. I Timóteo 1:12
Por isso louvamos a Deus por seu cuidado e suas ricas
misericórdias dispensadas sobre nós.
Neste período de mudança e adaptação na cidade de
Jutaí, aprendemos muito em relação à dependência
de Deus, que é de suma importância em nossa vida
aqui e no futuro desse ministério. Eu e minha família
somos gratos primeiramente a Deus por ter nos
sustentado neste período não só espiritualmente, mas
também financeiramente e, também aos irmãos pela
dedicação em nos ajudar em orações e até mesmo
financeiramente em nosso sustento.
Somos gratos ao Senhor por providenciar pessoas
como os irmãos que tem contribuído para o nosso
sustento. É de grande valia cada ajuda demonstrada a
nós.
Irmãos, nossas orações e desejos é que Deus continue
a abençoar vossas vidas, e que os amados também
continuem orando por nós, pois agora já estamos
ingressados na comunidade local. Precisamos de
sabedoria vinda do nosso Senhor para lidarmos com
as questões que porventura aparecerão.
Por fim queremos louvar a Deus por este começo de ano, e que o mesmo seja repleto de
conquistas, paz, amor, alegria e acima de tudo sabedoria de Deus.
“Portanto, queridos irmãos, continuem fortes e firmes. Continuem ocupados no trabalho
do Senhor, pois vocês sabem que todo esse esforço neste trabalho trazem proveito”. I Cor
15:58
Pastor Isaque e Família

Nossas necessidades
Mensais
✓Nossas despesas mensais
são as mesmas de qualquer
família com cinco
integrantes,

Motivos de Oração
✓Pela aceitação da palavra
✓Sustento para a
manutenção do projeto
✓Livramento nas viagens
missionaria .

Desafio
✓Convido você a fazer parte
deste ministério, suas
orações são de fundamental
importância

Contatos
(97) 99139 –6650 Vivo
(97)99178-8859 vivo
CONTRIBUA!

Visita evangelística com
a família à comunidade
indígena Boa Vista no
rio Jutaí.

Trabalho com as
crianças da cidade de
Jutaí com esportes e
devocionais

Reunião com jovens da
cidade para conversas,
devocionais e gincanas
bíblicas
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