OPERAÇÃO LOVE WORKS EM RORAINÓPOLIS
A Equipe de missionários chega a Rorainópolis no dia 23 de Maio às 15hs, estávamos ansiosos pela
chegada deles, pois nos sabíamos noticias das maravilhas que Deus estava fazendo através desse grupo
abençoado. Levamos eles a uma praça da cidade para descontrair um pouco jogando futebol, foi um
tempo muito bom ver a equipe Americana relaxando enquanto eu e minha esposa providenciávamos o
jantar para todos.
Louvamos a Deus porque eles decidiram ficar na igreja, tinha bastante espaço e isso nos possibilitou
atende-los com mais rapidez e sempre no horário marcado das refeições.
Na terça-feira pela manha fomos a uma comunidade chamada Nova Colina a 40 km de Rorainópolis, fomos
bem recebidos pela direção daquela escola que atende crianças, adolescentes e jovens, todos estavam
muito atentos a toda apresentação que a equipe realizou naquele dia, voltamos pra cidade com uma
expectativa de que Deus queria que nos começássemos um trabalho naquele local.
Quarta-feira conseguimos numa escola da cidade por nome Antônio Tavares, a permissão para que o
grupo fizesse apresentação da peca, foi algo importante e que tocou o coração daqueles jovens, muitos
dos que estava oali foram na frente para receber oração e outros que se decidiram entregar suas vidas
para Jesus, encerramos o dia com, um culto logo mais ashás onde o grupo fez mais apresentações da peca
e outros jovens novamente se decidem a entregar suas vidas a Jesus.
Na quinta-feira levamos o grupo a uma chácara que fica a 12 km da cidade para uma manha de lazer, foi
muito legal brincar um pouco com essa galera abençoada, e anoite fomos a um bairro por nome
portelinha, a programação nesse lugar foi voltada para a criançada, compareceram muitas crianças e
adultos que curtiram muito suas brincadeiras.
Na sexta-feira na parte da manha todos descansarão um pouco, logo mais a tarde fomos todos ate a vicinal
10 onde temos um ponto de pregação, foi feito algumas visitas pelo grupo a alguns irmãos naquele local e
foi uma benção, a noite realizamos um culto e mais algumas pessoas se decidiram pra Jesus.
No sábado já tínhamos um culto evangelístico marcado aonde foi feito um grande evangelismo próximo da
igreja com a entrega de um convite e folhetos convidando os moradores para esse grande culto ao ar livre
como pregador final o Pr. Igor, aonde novamente o grupo de missionários faz novamente a apresentação
da peça e logo depois do convite quatro pessoas se decidem em entregar suas vidas a cristo.
Foi um tempo muito bom que nos da Igreja de Nazareno de Rorainópolis passamos juntos dessa equipe de
irmãos Americanos, deixou uma grande saudade, tanto a equipe como ao pastor Igor e sua família.
O projeto foi uma benção para nossa igreja, esse projeto veio em boa hora, quero agradecer a
Universidade de Point Loma pela a iniciativa de enviar a nossa cidade esses irmãos e que possam vir mais
outras vezes, será uma honra recebe-los em nossa cidade. Quero agradecer também pela oferta que nos
foi repassada pela equipe, esta oferta será usada na compra de tijolos, cimento e ferro para começarmos a
construção de uma Igreja na vicinal 10,tiamos colocado em oração diante de Deus que ate ao final deste
ano estaríamos com essa Igreja levantada, creio que Deus ouviu nossa oração, já temos um terreno,
começamos a roça hoje e segunda-feira vamos começar a marcar e fazer as escavações.
Tentamos nos empenhar ao máximo para dar o melhor para todos, obrigado por tudo.
Pr. André Marques e Michele Duarte.

