INFORMATIVO MÊS FEVEREIRO

Charles e Rainas Paumari, somos missionários no Amazonas
A paz do nosso Senhor Jesus Cristo irmãos e amigos e parceiros em oração na nossa
caminhada..
Queremos compartilhar um pouco do nosso mês de Fevereiro. Desde o mês de outubro de
2021 recebemos um convite da escola ESLA ( escola de Liderança Apostólica). Para estudar, e
aceitamos o convite entendendo e Obedecendo o Chamado de Deus para a nossa vida. E
recebemos como uma resposta de oração da nossa oração

Deus tem mostrado como Ele é fiel na nossa vida, e tem sido misericórdioso com nosco, no
meio desse tempo que estamos aqui estudando na escola ESLA, o nosso Deus tem usado
irmãos muito precioso pra poder nos edifica na Palavra Dele, pra a afia a ferramenta que Deus
tem nos dado, e tem sido muito maravilhoso.
Deus tem nós surpreendido, e tem nós dado a oportunidade de compartilhar a palavra Dele
aqui PR Curitiba, isso é um grande privilégio para nós. E durante esse tempo na escola temos
apreendido muitas coisas boas da parte de Deus, Ele tem nos ajudado até aqui.
Queremos agradecer pela oportunidade que Deus tem nos dado aqui, e também somos
muitos gratos pela vida dos irmãos que tem tirado um pouco do seus para ora por nós e pelo
ministério que Deus tem confiado a nossa mão até.
Venha participar com nosco desta caminhada de fazer o nosso Deus conhecido aonde Ele não
é. E continua com nosco orando. Orem para que Deus levante homens e mulheres com o
coração voltado para a sua obra, para nos apoiar e ajuda no ministério, Queremos mais uma
vez agradecer pelas orações dos irmãos em Cristo Jesus, que tem orado por nós.
Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz,
que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião: "O seu Deus reina! "
Isaías 52,7
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