ASSOCIAÇÃO PRÓ-RIBEIRINHO

LEVANDO ESPERANÇA PELOS RIOS DE PORTEL
INFORMATIVO 04 – mês de fevereiro de 2019
Atividade: Viagem ao Rio Camarapí, alto – período: 27 /02 à 05/03
Equipe: Antonio Carlos, Beto e Felipe – B/M: SALEM.

d
ALTO CAMARAPI SENDO CONTEMPLADO COM A PREGAÇÃO DO EVANGELHO.
Demos início às viagens missionarias ao alto Rio Camarapí em 2019, estivemos visitando nossos irmãos nas
congregações Emanuel, Fonte de Luz e Ebenézer, onde alimentamos a Igreja com a Palavra de Deus. Nossos
irmãos ribeirinhos, por ainda apresentarem uma certa “imaturidade” com relação a alguns assuntos a respeito
da vida cristã e liturgia do culto, estão sendo bombardeados por pentecostais, que põem dúvida na mente deles
com relação como deve ser o culto e, com o objetivo de orientar nosso povo a dirigir cultos mais organizados e
com base nos conteúdos encontrados na Bíblia e, a não tentarem copiar os modelos apresentados pelos
pentecostais, foi que ministramos em todas as congregações a palestra sobre “como dirigir o culto bíblico ao
Senhor” e, nos cultos à noite sempre colocamos na responsabilidade da direção algum daqueles que participou
da palestra, ficamos contentes pela forma como se desenvolveram na condução do culto. Também, fizemos
visitas à famílias ainda descrentes e lhes anunciamos a Salvação em Jesus Cristo e, em um dos cultos realizados,
mais precisamente na congregação Emanuel, três adolescentes confessaram Jesus como Senhor de suas vidas.

ORAÇÃO POR NOVOS CONVERTIDOS

PRATICANDO DIREÇÃO DE CULTO

PALESTRA SOBRE DIREÇÃO DE CULTO

UM DE NOSSOS LÍDERES PARTICIPANDO DA AÇÃO EVANGELÍSTICA

ASSUNTOS PARA ORAR:
1. Em favor dos irmãos que participaram do estudo sobre direção de culto.
2. Pelos adolescentes novos convertidos (Clara, Felipe e Joabe) para que o Senhor firme seus passos na
caminhada cristã.
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.

