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Olá!
Graça e Paz! Como vai?
O Ano de 2014 se inicia e começamos os preparativos para nossa missão no Projeto Férias no
Sertão. Decidimos doar nossas férias de janeiro para
alcançarmos pessoas no Sertão do Mucugê com a
mensagem de salvação em Jesus Cristo. Vamos partir
no dia 5 de janeiro no ônibus do projeto e chegaremos
no Mucugê no dia 8.
Estamos muito animados para vermos a ação
sobrenatural do Senhor neste projeto. Já separamos
1.000 (mil) bíblias (Novo Testamento), flúor, escovas e
pastas de dente para ajudarmos em uma ação social
que realizaremos no interior da Bahia. Sabemos o
quanto o povo sertanejo carece de ajuda humanitária e
	
   de uma mensagem de esperança eterna.

Ele, porém, lhes disse: Também é
necessário que eu anuncie a outras
cidades o evangelho do reino e
Deus; porque para isso fui enviado.
(Lucas 4.43)

Você poderá nos acompanhar nesta grande
aventura missionária no sertão através do
nosso site: www.missoesurbanas.com
(Curta – Nossos Projetos - Projeto Sertão)
Não esqueça de deixar o seu comentário, pois
ele é muito importante para nós!

PEDIDOS DE ORAÇÃO
Para que o Senhor envie os recursos que ainda faltam;
Para que o Espírito Santo nos direcione em tudo que iremos fazer;
Para que muitas vidas sejam alcançadas e se firmem na igreja local;
Para que o Senhor guarde nossa saúde e que possamos ir e vir em segurança.
Temos orado diariamente, agradecendo ao Senhor pela sua vida e para que Ele retribua o
investimento que você tem feito neste ministério para alcançar pessoas com a mensagem do
Evangelho.
Muito obrigado por fazer parte deste ministério que tem anunciado o evangelho do reino de Deus
nas cidades.
Juntos, Servindo ao Senhor da Seara.
No Amor e Cristo,

Pierre e Elaina Cazanga
Liderança de Equipe de

Missões Urbanas

CONTRIBUIÇÕES:
ITAÚ Ag. 8987
CONTA 10892-8
BANCO DO BRASIL
Ag: 1252-1
CONTA 21776-X

Trabalhando Para Alcançar Pessoas
Veja fotos, vídeos e companhe o que temos feito em nosso novo Site: MissoesUrbanas.Com
E-mail: missões@missoesurbanas.com Oi: (21) 98896-4036 TIM: (21) 98356-2682

