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MARÇO DE 2017

Notícias do Campo Missionário

Querido parceiro, é com muita alegria que compartilhamos nossas primeiras noticias do ano, pra
começar queremos informa-lhes que desde o dia 19 de fevereiro demos inicio as atividades da
CBG, já planejamos tudo o que pretendemos fazer este ano junto com a liderança, e, esperamos
em Deus que tudo ocorra dentro do planejado, porém, sempre com as surpresas que somente Ele
pode nos proporcionar!

RETIRO ESPIRITUAL - NA CRUZ TUDO SE FEZ NOVO!
Pela graça de Deus, a nossa primeira grande atividade será nosso retiro
espiritual nos dias 14 a 16 de Abril, estará conosco como palestrantes a
Dra Arlene Feitosa de Belo Horizonte-MG e a Pastora Joselia Rabello de
Pontes e Lacerdas-MT. Contamos com suas orações para que este retiro
seja um MARCO na vida de muitos jovens, que a presença de Deus
possa ser manifestada de forma extraordinaria, trazendo, cura interior,
perdão e salvação! Somos gratos a alguns irmãos da CBG hoje médicos
no Brasil pelas ofertas que nos proporcionaram pra trazer as
palestrantes pra nosso Retiro! Temos certeza que Deus há de
recompensa-los!
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No dia 11 de março demos inicio a
Escola de Missões CBG, nosso
intuito é equipar os
vocacionados para a obra
missionária, seja ele um
voluntário no campo, um bi-vocacionado ou um
mantenedor! Começamos com base bíblica e vamos avançando
no decorrer do curso, temos 15 pessoas inscritas.

Nesta segunda semana de março
retomamos o curso discipulado com
casais, estamos finalizando com
dois grupos que iniciamos ano
passado, um grupo de casados e
outro de namorados, total 7 casais!

Nos dias 6 e 7 de maio, estaremos
realizando o primeiro Amigos da Saúde
do ano, desta vez a pedido da secretária de
saúde da provincia de Morochata vamos retornar a ¨Piusilha¨
uma comunidade aqui do interior de Cochabamba, contamos
com suas orações pois vamos precisar levantar
aproximadamente R$ 3,900,00 para compra de medicamentos e
transporte da equipe!

No dia 6 de abril o pastor Rodrigo estará viajando a São Paulo, recebemos a honra e o privilegio
de ser convidado para celebrar o matrimonio dos nossos irmãos hoje médicos no Brasil, Murilo e
Flavia, somos gratos a Deus por esta oportunidade, isto nos enche de alegria em saber que de
alguma forma estamos marcando as vidas que por aqui passam.
Contamos sempre com vossas orações na certeza de que também são através delas que o
coração de Deus têm sido tocado a nosso favor! Nos despedimos desejando que as mais ricas
bençãos do Senhor Jesus Cristo seja derramada sobre sua vida, familia e ministério!
Pastor Rodrigo Queiroz e familia.
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