QUADRO DE MISSIONÁRIOS
 Missionários mais próximos à nossa igreja:

Oremos por eles e suas famílias

Rua Tuiuti 253, Centro, Indaiatuba - SP

- Rev. Daniel e Marcia (Japão)

E-mail: contato@ipbindaiatuba.org.br

- César e Cáthrim (Asas de Socorro - Anápolis - GO)

Site: www.ipbindaiatuba.org.br (19) 3875-7789

- Juan e Priscila Tróia (Síria)
- Pr. Jessé e Helen (Timor Leste)
- Pr. Vladimir e Raquel (São Paulo / Projeto Iraque)
- Ilza (Pai Pedro - MG)
- Rev. Wanderson e Fábia (Projeto Boas Novas para Portugal - APMT)

Boletim Coração Missionário
Boletim informativo mensal do Departamento Missionário
N° 19 - 23 de Outubro de 2022

- Daniele (Projeto Pequeninos - RJ)
O Irmão André entrou para a história

Projetos e Associações Missionárias:

como alguém que defendia um dos di-

- Departamento Missionário (1ª IPB Indaiatuba)

reitos mais importantes dos seres huma-

- Projeto Mãos que Abençoam (1ª IPB Indaiatuba)

nos: o direito de ouvir o evangelho de

- (JMN) Junta de Missões Nacionais

Jesus. No dia 27 de setembro, o funda-

- (APMT) Agência Presbiteriana de Missões Transculturais

dor da Portas Abertas partiu para o lar

- Projeto Mão na Massa (CNHP) Confederação Nacional de Homens Presbiterianos.

eterno.

- Missão Portas Abertas

Ele fundou uma organização que existe para garantir que nenhum cristão enfrente

- Gideões Internacionais

a perseguição sozinho. Há 67 anos, a Portas Abertas envia Bíblias, alimen-

- Asas de Socorro

tos, remédios e fornece ajuda jurídica e cuidados pós-traumas para cristãos que

- Hoje é o quarto Domingo, o “Domingo Missionário” e o povo de Deus terá o
grande privilégio de contribuir com a obra missionária, entregando no altar do
Senhor ofertas que serão canalizadas para os missionários com as quais assumimos parceria de cooperação mensal. Contamos com sua generosidade.

vivem nos lugares mais perigosos do mundo.

Se a vida e o ministério do Irmão André inspiraram ou moveram você a se importar com os cristãos perseguidos, você faz parte do legado desse homem que ficou
conhecido como o Contrabandista de Deus.
Louvamos a Deus pela vida e ministério do Irmão André que ajudou tantos cris-

“Oremos também pelos mantenedores destes irmãos e projetos.”

tãos perseguidos e levou o evangelho do Senhor Jesus para lugares inalcançá-

“Irmãos, orai por nós.” (1 Tessalonicenses 5:25)

veis aos olhos humanos. Agora é a sua vez de continuar esse legado e atender
aos mais de 360 milhões de cristãos perseguidos que precisam de ajuda para

continuarem perseverando

Congregação Jardim Paulista II

Notícias da Síria

A nossa Igreja está realizando um trabalho no Jardim Paulista II, próximo ao Jardim União.
As Reuniões ocorrem aos Domingos às 10:00.
Orem por este trabalho!
Façam uma visita.

Querida família graças a Deus !!! Já são 1:30 da manhã, as 12, zero hora, finalizamos o tempo previsto para inscrição da primeira season of ISAT in FIFA Connect System, com todos nossos alunos registrados oficialmente, aptos para participar dos torneios nacionais da Syrian Football Federation. Estamos super felizes, agradecidos por mais essa etapa concluída, agora é se preparar para a

competição que iniciará daqui a 2 semanas. Contamos com as orações de vo-

Família Souza

cês!!! Que o Senhor nos dê graça, sabedoria, forças e coragem para enfrentar
essa etapa. Abraço gigante desde Damasco.

- Estamos Felizes no Senhor Nosso Deus!

Mensagem da Priscila Troia (13/10/2022)

Como Você já sabe, não conseguimos embarcar

Projeto Pequeninos-RJ

para os EUA, para finalizarmos o treinamento e
seguir adiante para trabalhar com Povos Muçul-

Boa tarde pessoal. Passando pra dar uma triste notícia. Ontem o

manos.

Robson, nosso amigo querido que trabalhou conosco no projeto

- Foi muito difícil tentar reconhecer naquele mo-

pequeninos nos últimos veio a falecer. Ele era muito querido por

mento que essa era a perfeita vontade de Deus

nós do projeto, assim como pela nossa igreja e por tantos outros.

para nossas vidas e ministério. Nosso desejo era

Peço aos irmãos que estejam em orações conosco pela família do

continuar, mas Deus nos fez esperar.

mesmo, e já agradecendo por elas também. Nos faz uma falta mui-

- Nesta espera, pois o chamado para Povos Mu-

to grande. Ele que sempre cuidou e Zelou pelo projeto. Apesar dos pesares passados, Robson deixa uma grande saudade e uma grande lição sobre lealdade e
serviço. Deus os abençoe. (17/10/22 - Mensagem Daniele.)

Portugal (Pr. Wanderson e Fábia)

çulmanos continua, Deus nos tem dado a alegria
de nos envolvermos com nossa Missão aqui no Brasil.
- Decidimos junto a Asas de Socorro e MAF( Mission Aviarion Felowship), ficarmos trabalhando em Anápolis, onde fica a sede de Asas de Socorro, até final de
2024, para que nossos filhos tenham um pouco de estabilidade de escola, igreja e
amigos.

- plano está totalmente nas mãos de Deus, confiamos totalmente Nele e somos
totalmente Dele. Ele fará de nós o que bem lhe aprouver e estamos muito alegres com isso!
- Obrigada por nos amarem tanto e nos sustentarem com tudo isso, chorando, se
alegrando, orando, ofertando. OBRIGADA
Entre em contato para QUAISQUER dúvidas.
Abraços!
FAMÍLIA SOUZA (21/10/2022)

