14 DE MAIO DE 2017

COCHABAMBA-BOLIVIA

NOTICIAS DO CAMPO
Queridos irmãos e parceiros ministeriais é com grande alegria que partilhamos com vocês a bondade de
nosso Deus em algumas atividades que desenvolvemos no campo missionário. Somos gratos por tê-los
em nossa rede de intercessores que o Senhor Jesus seja sempre glorificado em tudo o que fazemos nesta
terra! Como família estamos bem graças a Deus, as crianças com saúde e o matrimonio fortalecido cada
vez mais no Senhor, estamos nos preparando pra em Julho estar-mos em São Paulo para a 14º
Conferência Missionária da JUMIB, e trabalhando pra no final do ano visitar minha família na Bahia que
não os vejo há quase 3 anos, orem pro estes propósitos!

Retiro Espiritual
Os dias 14, 15 e 16 de abril foram marcados pela gloriosa presença de Deus, 61 retirantes foram
edificados pela palavra, tivemos um tempo maravilhoso de aconselhamento, ministrações, cura
interior, perdão, reconciliação, na oportunidade 3 abençoadas irmãs vindas do Brasil nos
trouxeram a palavra, Dra. Arlene (BH), Fernada Gabriela (BH) Pra. Joselia Rabello (MT).
Aleluia foi o céu na terra, coisas extraordinaria Deus fez nestes dias! Até próximo ano!
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Amigos da Saúde
PIUSILLA

Projeto Amigos da Saúde realizado nos dias 6 e 7 de maio na comunidade
Piusilla interior de Cochabamba, na equipe estavam presentes irmãos que
vieram de São Paulo-Brasil e do Texas-Estados Unidos especialmente para
participar do PAS, juntos com a equipe da CBG tivemos a oportunidade de
servir a esta comunidade, atendendo centenas de pessoas na área medica,
evangelizando e presentando as crianças e doando roupas de frio para os
moradores do local.

Graças a Deus e a generosidade de alguns irmãos do Brasil e dos EUA o
PAS acaba de adquirir dois equipamentos de odontologia portátil, o nosso
que tínhamos estava obsoleto e tinha muito volume o que dificultava no
transporte! Louvamos a Deus por esta conquista!
Atentamente, Pr. Rodrigo e Familia
www.comunidadebrasilgospel.com - www.projetoamigosdasaude.org
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