
 
 

 

                                                     INFORMATIVO 03 – mês de fevereiro de 2019 

 

 

                                   RIO PACAJÁ NA MIRA DA MANSAGEM DO EVANGELHO. 

Neste mês, demos início a nossa temporada de viagens missionarias ao Rio Pacajá em 2019, estivemos visitando e 

compartilhando a Palavra de Deus com nossos irmãos nas congregações Ramá, Jesus é Fiel e pontos de pregação nos 

afluentes (Arú e Candirú) também visitamos muitos membros de comunidades católicas, anunciando a salvação em 

Jesus à várias pessoas ainda não convertidas à Cristo. Deus tem abençoado seus servos em nossas congregações e o 

trabalho continua crescendo, sempre firme na evangelização de ouros ribeirinhos. Em um dos cultos realizados em 

ponto de pregação, duas pessoas confessaram Jesus Cristo como Senhor de suas vidas (Aurikelly e Patrícia Taveira) as 

quais se congregarão no ponto de pregação Salem.  

ASSUNTOS PARA ORAR: 

1. Em favor dos irmãos que são líderes nos 

pontos pregação, para que o Senhor lhes 

conceda sabedoria para conduzir o trabalho.  

2. Pelas novas convertidas para que o Senhor 

firme seus passos na caminhada cristã. 

3. Em favor de alguns irmãos da congregação 

Jesus é Fiel que estão passando por problemas 

por causa de terras para trabalhar, sendo até 

ameaçados de morte por vizinhos.  

 

AGRADECIMENTOS: Ao Senhor Nosso Deus, pelo privilégio de servi-Lo na sua Grande Obra e, à todos os irmãos de todas 

as Igrejas, que são fiéis em orar em favor dos trabalhos desenvolvidos pela a APR. 

“POIS NÃO ME ENVERGONHO DO EVANGELHO, PORQUE É O PODER DE DEUS PARA A 

SALVAÇÃO DE TODO AQUELE QUE CRÊ…” Rm. 1. 16a. 

 

Atividade: Viagem ao Rio Pacajá – período: 19 – 27/ 02                                 

Equipe: Pr. Abílio, Alan e Rivaldo Souza – B/M: SALEM. 

ASSOCIAÇÃO PRÓ-RIBEIRINHO 
LEVANDO ESPERANÇA PELOS RIOS DE PORTEL 
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EVANGELISMO EM CASA DE FAMÍLIA CATÓLICA 
DISCIPULADO DOAÇÃO DE BIBLIA 

 NOVAS CONVERTIDAS LÍDER DIRIGINDO CULTO 


