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Vila Real, 17 Junho 2021

Queridos irmãos, amigos e Igreja.
É nosso privilégio dirigirmo-nos a vós mais uma vez
por meio desta simples carta.
Queremos que saibam o quanto somos gratos pelas
vossas orações, vosso amor por missões e vossas
ofertas que nos ajudam a cumprir o Ministério que
Deus nos confiou. Tem sido uma ajuda preciosa para
nós. Muito obrigado por investir em missões, por
investir na nossa família, por investir em Vila Real e no Norte de Portugal. Muito obrigado
por investir em Missões Nacionais. Muito obrigado por investir na nossa família.
Estamos muito felizes pelo nascimento da nossa filha Lana
Rodrigues Silva. Ela nasceu no dia 25 de maio às 03,48 da manhã.
Deus é tão bom para nós que minha esposa teve uma hora curta e
sem dor. Somos muito abençoados pela Lana nas nossas vidas. Os
irmãos, Lucas, Lya, Lara estão muito felizes pelo nascimento da irmã.
Com a vinda de Lana, surge agora um novo desafio, precisamos de
um carro de 7 lugares. Junte-se a nós em oração para que Deus nos
ajude a conseguir um carro de 7 lugares para a família.
Muito obrigado por investir em Portugal, em Vila Real, em Chaves, em Trás-os-Montes.
Que o nosso Deus ricamente vos abençoe, e oramos gratos a Deus pelas vossas orações e
contribuições.
Deus connosco!
Pr. Fernando Silva

Nossa Morada:
Rua Dom Afonso III, nº 7
5000-690 Vila Real

Vila Real
No mês passado, tivemos o privilégio de orar por George e
Sebastian, dois meninos que foram dedicados a Deus por seus pais.
Interessante que depois de ouvir um sermão sobre a importância de
dedicar e consagrar os filhos a Deus, os Pais perguntaram por que
nunca o fizeram, se poderiam ainda que numa idade mais avançada
consagrar os filho a Deus, pois era o desejo tanto dos pais como
dos filhos e assim eles consagraram e dedicaram seus filhos a Deus.
Normalmente fazemos isso com recém-nascidos. Foi uma atitude
que impactou algumas famílias de nossa comunidade. Tem sido
ótimo ver o crescimento espiritual de George e Sebastian, bem como de seus pais, e o desejo de
viver Cristo em suas vidas. Estamos também a preparar já os proximos baptismos que
acontecerão já em Julho se assim Deus permitir.
Ver o clube Malaquias crescer, é a resposta de Deus às nossas orações, ver a dedicação do ensino
da Bíblia nesta faixa etária das nossas crianças e juniores tem sido uma bênção para nós. Somos
gratos a Deus por ver a dedicação, o desejo e a disposição de nossos filhos em aprender as histórias
bíblicas e aprender mais sobre quem é Jesus e a importância de ter Jesus como Senhor e Salvador
de nossas vidas.

Chaves
A Igreja em Chaves está a crescer no número de frequencias aos
cultos. Que bom ver a fidelidade do povo de Chaves e a vontade
de servir e adorar a Deus. Também iniciamos as reuniões de
oração durante a semana, e tem sido muito bom ver todos
envolvidos neste serviço, trazendo novas pessoas para os cultos.
Somos gratos a Deus por esta obra.

Pedidos de Oração:
- Pela nossa família, Lana, seu crescimento saudável
- Um carro maior, 7 lugares
- Pelos estudos dos nossos filhos
- Por Vila Real, Chaves e Leomil
- Pelo Lar do Porto, os idosos, os jovens e adolescentes desta casa e os trabalhadores
- Pelo apoio financeiro do salário Pastoral.
- Para ter força para continuar o trabalho árduo aqui no Norte de Portugal.
Muito obrigado por fazeres parte deste ministério. Obrigado por suas orações, obrigado por suas
doações. Por causa do seu amor por missões, é possível realizar esta obra. Fruto de suas
orações e contribuições.
“Mas tenho recebido muito e tenho muito. Estou cheio, depois de receber de Epafrodito o que foi
enviado de você, como um cheiro de suavidade e um sacrifício agradável e agradável a Deus. Meu
Deus, de acordo com suas riquezas, suprirá todas as suas necessidades na glória, por meio de
Cristo Jesus. ” Filipenses 4: 18,19

Deus connosco!
Pastor Fernando Silva

