Boa Vista-RR
É tempo de avançar!
“E Jesus os instruiu: “Vamos seguir para outros lugares, às aldeias vizinhas, a fim de
que Eu pregue ali também”. Pois foi para isso que vim”. Marcos 1:38.
Jesus Cristo tinha olhos cheios de compaixão e um olhar profundo que percebia as
necessidades das pessoas, a vontade essa de ganhá-las para seu Reino, ele via a
necessidade de levar a Graça Salvadora a todos os lugares.
Os indígenas da Serra da Lua aqui em Roraima precisam conhecer Jesus Cristo temos
uma região bem extensa onde os habitantes não vivem agrupados e sim espalhados e
com isso temos que percorrer distancias enormes para fazer Cristo conhecido.
Somente no Senhor Jesus é possível traçar estratégicas e conciliar o tempo para
chegarmos até os Macuxi e Uapixanas atingindo os corações com O Evangelho que
Salva e transforma vidas. Deus tem nos usados para levar a sua mensagem até “os
confins da Terra”.
Queridos irmãos (ãs) parceiros (as) alegre-se
conosco, pois temos idos a outros lugares e
esse novo lugar conhecido como Comunidade
Beira da Arraia (Comunidade Macuxi). Depois
de semearmos a Boa Semente do Evangelho,
essa “semente caiu em boa terra”. Uma senhora
Macuxi (Maria Macuxi) e seu neto (Jean Macuxi)
aceitaram a Jesus Cristo, Como Único e
Suficiente Salvador. Vamos continuar
anunciando este Evangelho, que dissipa o
poder das trevas, que quebra algemas do
maligno, que liberta almas e restaura famílias!
Seus missionários,
Pr.Wanderlei e Miss. Solange Pina.
Motivos de louvor e Gratidão:
- Evangelho que chegou até a Comunidade Beira da Arraia.
- Aceitação de Jesus Cristo de D.Maria Macuxi e seu neto Jean Macuxi.
-“Portas abertas na Comunidade Beira da Arraia”.
-Por vocês nossos parceiros (as) que tem orado e contribuído com este maravilhoso
ministério.
Motivos de intercessão:
- Comunidade Beira da Arraia para que muitos indígenas venham aceitar a Jesus Cristo.
-D. Maria Macuxi e seu neto Jean Macuxi (firmeza espiritual).
-Sabedoria no discipulado dos novos crentes.
-Proteção nas viagens às comunidades.
-Nossa saúde.

-Casal, Jonaldo e Júnia Macuxi (firmeza, saúde, proteção e sabedoria).
-Suprimento para atendermos as necessidades dos irmãos indígenas (Compaixão e
Graça), que devido à falta de chuva naquela região suas roças não produzem.

