
“Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios 

do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual.” 

Colossenses 1:9 
 

Querida Família e Amigos, 
 

Nós apenas gostaríamos que vocês soubessem que estamos bem. O ministério tem seus altos e baixos mas nós 

continuamos olhando para Jesus como Aquele que sustém todas as coisas em todos os momentos. Nós 

gostaríamos de compartilhar com vocês alguns motivos de louvor e pedidos de oração. 
 

Louve ao Senhor conosco: 
 

• Pelos novos convertidos e por alguns visitantes que têm vindo nos nossos cultos todo domingo. 

• Pelos cultos de Páscoa que foram uma oportunidade enorme de compartilhar o evangelho com tantas 

pessoas. 

• Pelos líderes e servos fiéis de todos os ministérios, os quais têm sido uma tremenda ajuda pra mim, pra 

fazer a obra do ministério servindo o corpo de Cristo. 

• Pela visita de duas irmãs queridas de Herborn, Alemanha, a Ute e a Laura, que passaram alguns dias 

conosco e foram como um refrigério do Senhor nas nossas vidas. 

• Pelas crianças na favela chamada México 70, que continuam indo e crescendo no Senhor a cada 

domingo de manhã. 

• Pelo livro de 2 Coríntios que terminamos de estudar como igreja aos domingos à noite e pelo começo 

dos estudos de Colossenses, que tem sido uma experiência incrível para nós como corpo, olhando para a 

Supremacia de Jesus Cristo como Deus em carne. 

• Por nossa Escola de Ministério, que está acontecendo desde o começo do ano e pelos 14 estudantes que 

têm perseverado em fazer as aulas todas as noites da semana mesmo após um dia inteiro de trabalho. 

Que o Senhor os mantenha fortes! 

• Por todos os mantenedores que o Senhor têm usado para prover financeiramente para as nossas 

necessidades como família. 
 

Por favor, ore conosco: 
 

• Por sabedoria e graça para liderar a igreja de acordo com a vontade dEle. 

• Por suporte financeiro para conseguir ter os comentários do Pastor David Guzik traduzidos para o 

português, nós realmente precisamos de bom material na nossa língua, especialmente para aqueles que 

nós temos treinado através do Estudo Bíblico Indutivo e do Ensino Expositivo. 

• Por mais trabalhadores para os ministérios, especialmente com crianças, como o México 70 e ministério 

infantil. 

• Para que consigamos achar um lugar perto e bom para o nosso próximo retiro de Carnaval como igreja. 

• Por um grande avivamento entre os Cristãos aqui no Brasil que tem se afastado de alguma maneira da sã 

doutrina do evangelho.  

• Para que os nossos jovens possam crescer em seu amor pelo Salvador e ter um maior compromisso com 

a obra do ministério, especialmente compartilhando o evangelho com outros. 

• Pela conferência de pastores e líderes em Junho em Campo Mourão. Que o Senhor nos guie nesse tempo 

e nos abençoe sem medidas. 

• Para que a gente possa visitar nossos irmãos e irmãs na Alemanha em Agosto. Já faz 7 anos desde a 

nossa última visita. Que o Senhor venha prover financeiramente para que a gente possa fazer isso e 

também participar da Conferência de Missões na Austria. 
 

Estas são algumas coisas que temos em nossos corações e gostaríamos de compartilhar com vocês. A oração de 

vocês tem nos sustentado espiritualmente. Nós realmente agradecemos vocês por isso e nós louvamos nosso 

maravilhoso Senhor por ainda tocar nos corações do Seu povo para orar e se importar conosco e com a obra que 

Ele está fazendo aqui através das nossas vidas. Graça e paz sejam com vocês. 
 

Com amor e bênçãos, 

Celso & Tati <>< 


