Porto Nacional - TO, Dezembro de 2013

Enquanto houver um sorriso de simpatia, uma palavra de carinho, um pequeno gesto de amor,
sempre existirá o Natal.

Queridos Parceiros Missionários:
Em Primeiro lugar queremos agradecer o carinho e o apoio durante todo este ano de 2013, Com a
chegada desta linda data, queremos desejar a cada parceiro e seus familiares, a cada igreja e seus
respectivos departamentos um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo. O final do ano dá-nos a
oportunidade de avaliar e refletir sobre o ano que passou e os objetivos atingidos. Permite também
prepararmo-nos e juntar forças para enfrentarmos os desafios do novo ano que chega. Por aqui temos
muitas bênçãos para compartilhar tivemos muitas atividades realizadas com nossas crianças e
também com os funcionários do Lar; foi um ano de muitas lutas mas ao mesmo tempo um ano de
vitórias onde podemos dizer que “Até aqui nos ajudou o Senhor!” É muito bom sabermos que podemos
contar com as orações dos irmãos . Atualmente estamos com 30 crianças sendo que 05 são especiais.
A cada dia sentimos o cuidado de Deus na vida de cada uma delas, a maioria sem família chega
aqui sem esperança; mas elas têm aprendido e experimentado a confiar num Deus que muda as
circunstâncias e que “trabalha por aqueles que N” ele espera” (Isaias 64.4).
Temos alguns pedidos de oração para 2014 para compartilhar:





Para que Deus nos envie um parceiro disposto a nos ajudar com a nossa conta de energia
elétrica que hoje gira em torno de R$ 1.900,00 e nossa conta d’agua que chega a quase R$
1.000,00/mes
Saúde física, emocional e espiritual das crianças, das missionárias e da família missionária.
Pela conversão das crianças através do discipulado infantil
Pelos nossos filhos que tem crescido no campo missionário e experimentado a bondade e as
misericórdias do Senhor, que cresçam com um coração agradecido por tudo aquilo que eles
tem experimentado no campo missionário.

Em Janeiro a família missionária estará de férias no R. Janeiro, caso os irmãos queiram manter
contato nosso e mail é: pr.rob@ig.com.br ou por SMS: 63 9911-3755 Pr.Robson ou 63 9988-9269
Judith
Queremos terminar esta desejando um Feliz e abençoado ano de 2014, nossa oração sincera é que
Deus continue abençoando cada um de nossos parceiros na Obra Missionária.
Em Cristo Jesus nossa esperança,

Pr. Robson, Judite, Díli, Samára e Jonathas Rocha
“É possível nos doarmos sem amor, mas é impossível amar sem nos doarmos”
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