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RELATÓRIO UMESC SETEMBRO 2014

  

  

A paz do Senhor Jesus aos irmãos, tendo em nossa mente as palavras do mestre a transmitir.

  

  

               Salmos: 121-3: Não deixará vacilar o pé: aquele que te guarda não tosquenejará.

  

  

A todos que são voluntários na obra do Senhor Jesus Cristo, este se alegra.

  

  

            É com prazer que realizamos a nossa atividade quanto Cristão, ressaltando que temos
muito que fazer unindo esforços e buscando no Senhor animo e graça; o que esperamos dos
queridos irmãos o apoio através das orações. 

  

               Realizamos no mês de Setembro de 2014:
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                VISITAS: 016 

  

  

Sendo estas visitas a irmãos com varias necessidades que são abrangentes, apoio aos irmãos
para permanecer firmes nas promessas do Senhor para anunciar as boas novas aos cativos e
oprimidos pelo inimigo das nossas Almas.

  

Ressaltamos a importância que o trabalho individual realiza, oportunizando a todos o papel de
servos quanto ao chamado de Cristo.

  

Nas visitas que tenho realizado neste mês fiz entrega de roupas donativos a famílias carentes.

  

Apoio ao Sd PM Irmão Edemar em Xanxerê no culto realizado pelo Grupo local com, sendo
que oportunizamos a palavra ao Irmão Sub Ten PM Soeiro. 

  

Reunião junto a Capelania com o Capelão Alex, e o Coordenador de Chapecó para tratar de
assuntos relevantes ao trabalho na evangelização, projetando, estabelecendo formas e metas
a cumprir, unidos para anunciar e levar a palavra do Senhor.

  

Agradecemos ao Senhor por oportunizar viagem para participar do culto realizado na Cidade
de Lages em comemoração aos 25 anos da UMESC, com participação em caravana dos
irmãos de Chapecó e Xanxerê

  

Informo aos irmãos do trabalho social que realizamos em apoio a família no transporte de idoso
do hospital a residência do mesmo em Chapecó, o qual estamos acompanhando e
colocando-nos a disposição da família.
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Tendo a oportunidade informo aos irmãos que juntamente com minha esposa realizamos
viagem na região Oeste no dia 09-10/10/14 em visita aos coordenadores e familiares, em
especial ao Pastor e amigo Irmão VILASIO na cidade de Barracão PR, o qual almoçamos com
a família, levamos a palavra de animo e oramos juntos, com oração especifica em prol da
esposa e companheira do querido irmão.

  

  

Nesta nota peço aos irmãos e estendam o pedido de oração a todos os irmãos UMESQUIANO
S.  

  

                   

  

Agradecemos a Deus pela atividade realizada neste mês; obrigado Senhor. 

  

                     Um abraço a todos, coordenador da Região Oeste de SC , Bottega.

  

____________________________________________________________________________
_____________
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