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RELATÓRIO UMESC OUTUBRO 2014

  

  

                Paz no Senhor Jesus.

  

               Romanos 08.35: Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, angústia,
 perseguição, a fome,  a nudez, perigo, ou a espada?

  

É com prazer que realizamos a nossa atividade, buscando no Senhor animo e graça; na obra
que o Senhor nos conferiu para realizar-mos.

  

Neste mês de OUTUBRO realizamos um total de: 20 visitas sendo estas em Chapecó,
Guatambu, Xanxerê, Joaçaba, Pinhalzinho, Maravilha, São Miguel D’Oeste, Guaraciaba,
barracão Paraná, São Lourenço D’Oeste, visita estas a residência e amigos, falando do amor
de Jesus e orando pelas famílias, onde a necessidade é grande motivada por varias situações.

  

No dia 29/10/2014 participamos na Cidade de Xanxerê, em apoio ao Irmão Edemar no culto
realizado pelos irmãos militares, culto abençoado, onde o Senhor Jesus falou com a igreja.

  

Viagem na Região Oeste de SC.

  

Realizamos viagem missionária aos irmãos militares e amigos, visitas estas a instalações
Militares, junto a Companhia na Cidade de Maravilha, e no Posto da PRF, na Cidade de São
Miguel D’Oeste no Exército 14ºRCM, e na residência da família do irmão Odésio Coordenador,
nos deslocamos para Guaraciaba na casa de amigos levando a palavra de Deus, após nos
deslocamos para a Cidade de Barracão PR, falamos com os irmãos e amigos, pernoitamos
naquela Cidade, sendo que o nosso pensamento estava focado na família do Irmão VILACIO,
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o qual conversamos, dando a eles o nosso ombro amigo, falamos do momento que  a família
esta vivendo o qual me disse que em momentos o chão desaparece, entre outras colocações
no sentido da vida, ressaltamos a eles que é nessa hora o propósito de Deus em nossa vida,
oramos com eles nos despedimos e seguimos viagem com destino a São Lourenço D¨Oeste,
visitamos o irmão Davi e Família oramos e seguimos viagem ao nosso destino que foi Chapecó
SC. Este percurso totalizou em 520 KM.

  

Diante dos fatos observados sentimos que a necessidade na evangelização é grande, Mateus
9.37 Jesus nos Diz: que a SEARA é grande, mas poucos são os ceifeiros.

  

Agradecemos ao Senhor pela atividade realizada neste mês; o qual o Senhor concedeu-nos
saúde, graça para realizarmos nossa atividade. 

  

  

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