Familia SILVA
Vila Real - Portugal

Carta Oração 7

Vila Real, 31 Agosto 2021

Querido Irmão, Igreja e Amigo
Depois de algum tempo sem vos escrever, estou de volta para
partilhar convosco o que Deus tem feito em nós e através de nós,
aqui em Vila Real Portugal. Mas, primeiro, gostaria de agradecer
por suas orações durante o tempo que estive com covid-19. Eu
senti cada oração feita. Embora tenha sido um momento difícil,
tendo estado no hospital duas vezes, Deus me manteve e me
poupou durante esse tempo. Agora estou de volta e mais forte do que nunca para fazer a obra de
Deus.
A Lana está agora com 3 meses de idade e somos gratos a Deus por sua
vida. É uma alegria para a família ter a Lara connosco, ver o amor entre
irmãos tem sido uma bênção. Nossa oração é que Deus fortaleça esse
amor entre eles e que sempre cresçam sob a Sua vontade.
A família conseguiu tirar uma semana de férias, esta semana serviu para
descansar e aproveitar um pouco o verão. Oferecer esta semana para
todos da família foi muito bom. Passar bons momentos com eles é
sempre uma alegria, principalmente quando se trata de praia e piscina. Como eles gostam e é sempre
um tempo de investimento familiar.
Mais uma vez, obrigado por fazer parte da nossa família, apoiando-nos com suas orações e ofertas.
Que nosso Deus os abençoe ricamente.
Sempre oramos por vocês e somos muito gratos pela maneira como vocês nos tem abençoado.

Deus connosco!
Fernando Silva

Vila Real
Iniciamos o mês de agosto com o baptismo na nossa Igreja de Vila Real. A
irmã Carla queria compartilhar publicamente seu amor por Jesus por meio
do batismo. Como esse testemunho foi bom para a Igreja. Este baptismo
serviu para que outros na nossa igreja que, tendo aceitado Jesus como
Senhor e Salvador de suas vidas, também expressaram seu desejo de
testemunhar publicamente sua fé em Cristo por meio do Baptismo. Por isso
já no dia 5 de setembro vamos baptizar os filhos desta nossa irmã, assim
como um senhor chamado Rui. Também em setembro iniciaremos mais uma
aula de preparação para o Baptismo com 3 pessoas já inscritas.
Também tivemos nossa Escola Bíblica de Férias pela primeira vez
durante duas semanas. Nessas semanas, tivemos cerca de 30 crianças e
adolescentes connosco. Jogos, Aulas de Inglês, Louvor, Diversão,
Histórias Bíblicas, muita comida e a mais importante, transformação de
vidas para Cristo. O entusiasmo com que ouviram as histórias de Sansão
e Daniel foi muito encorajador para nós. Ver o interesse dessas crianças
pelos heróis da Bíblia e sua disposição de ser como eles foi fantástico para
nós.
Com a Escola Bíblica de Férias, também trabalhamos com adolescentes e
alguns adultos que trabalharam conosco. no total, durante essas duas
semanas, éramos cerca de 40 pessoas. Com este ministério, vimos Deus
atuar na vida de alguns pais que não são da Igreja, eles permitiram que
seus filhos participassem e isso despertou nos pais a curiosidade de querer
nos conhecer mais e até participar do culto da nossa comunidade. Isso
demonstra a importância de investir na vida das crianças da nossa
comunidade.

Chaves
A Igreja de Chaves está a crescer e passamos a ter mais pessoas a frequentar os cultos na nossa
igreja. Setembro mudaremos os horários de culto para os domingos e quintas-feiras o culto de oração.
Que bom ver a fidelidade dos irmãos 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
culto, trazendo novas pessoas para frequentar a igreja.

Lar Evangélico
No Lar, com as férias de verão e as regras de covid, reduzimos as atividades em agosto. Nosso desejo
é em setembro voltar com tos estudos bíblicos, reuniões de oração e começaremos com um concerto
de louvor ao ar livre

Motivos de Oração:
- Pela nossa família, pela Lana, e início da escola em Setembro
- Por um carro de 7 lugares para a família
- Vila Real, Chaves e Leomil
- Pelo Lar Porto, pelas crianças, idosos e trabalhadores
- Pelo meu sustento a partir do próximo ano
Muito obrigado por fazer parte deste ministério. Obrigado por suas orações, obrigado por suas doações.
Por causa do seu amor por missões, tudo isto é possível. É fruto das 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

