
Relatório Sgt PM RR Pb. Flavio Augusto Correa - Agosto / 2013

RELATÓRIO MISSIONARIO DE ATIVIDADES  MÊS  DE AGOSTO/2013  Responsabilidade
geral: UMESC ( união de militares evangélicos de Santa Catarina )
 
Responsabilidade Local:  Sgt PM RR Pb. Flavio Augusto Correa     
 
Cidade de atuação: Lages e região
 
Visita a militares e familiares:   03
 
Visitas evangelísticas:  03
 
Visitas a enfermos em  domiciliares :  _____03
 
Folhetos entregues: (livretos)__20 (Livretos Luz para vida e Ev de João)
 
Culto Do GRUMEL:_____  02                                    
 
 
Relate abaixo Testemunhos, podendo ser acompanhado de Fotos
__________________________________________________________________________
 
Auxilio a um irmão vitima de infarto, na condução do mesmo ao Hospital Regional de São
José/SC, devido a sua gravidade,  onde realizou procedimentos médicos. O fato ocorreu  numa
sexta-feira, sendo que na segunda, levei sua esposa para visita-lo e ficar de acompanhante do
seu esposa; mas chegando lá ele já tinha passado por uma cirurgia e não foi possível visitá-lo
neste dia. Pretendia retornar no mesmo dia, mas me compadeci da irmã que não conhecia
nada em São José, resolvi ficar e ajudar aquela irmã, levando a mesma para casa de sua
prima e eu fui para um Hotel até o dia seguinte. Em minha oração pedi a Deus que quando eu
fosse visitar aquele irmão  no outro dia, ele estivesse de alta. Para minha surpresa ele recebeu
alta já pela manhã antes mesmo da visita. Segundo os médicos ele teria que ficar no mínimo
72 horas internado, mas como milagre acontece o médico se surpreendeu com a rápida
recuperação do nosso irmão. Assim ele teve alta e voltamos juntos de retorno a Lages e
glorificando ao nosso maravilhoso Deus.
 
Este irmão é cooperador como porteiro da nossa Igreja no Bairro Santa Catarina e muito
querido por todos os irmãos.
 

 1 / 1


