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Como divulgado pela Semadesal, o Pastor Moses, missionário
nativo da Índia, está em Salvador cumprindo uma exaustiva agenda
em Congregações da Adesal. O Pastor chegou a nossa capital
justamente no período em que a Adesal está realizando o DIP
(Domingo da Igreja Perseguida) em várias congregações. Por onde
já passou, o missionário tem contado sobre a igreja perseguida na
Índia, os riscos de ser um pastor naquele país e tem impactado a
muitos com o seu testemunho.
Uma das indagações em suas ministrações é o que a igreja no
Brasil tem feito com sua liberdade e como ela tem vivido a sua fé
em Cristo. O Pastor Moses lidera nove igrejas na região de
Hiderabad/Índia, todas registradas em nome da Adesal, dirige uma
escola de ensino fundamental com a ajuda da Missionária Cláudia e
ajuda o seu filho, Missionário Sudheer, no resgate de crianças em
situação de risco, além do trabalho social abrindo poços artesianos
e ajudas a idosos e viúvas. Para saber mais da agenda do
Missionário Moses, veja a página seguinte.

Estava presente o Pr. Israel Alves Ferreira, Presidente da Adesal que agradeceu à
Senami em nome da igreja Assembleia de Deus em Salvador e dos missionários.

DIP – DOMINGO DA IGREJA PERSEGUIDA, NA ADESAL.

PRESIDENTE DA SENAMI ENTREGA CHEQUES PARA
PROJETOS DE MISSIONÁRIOS DA SEMADESAL
No último final de semana o Pastor Saulo
Gregório, Presidente da Senami – Secretaria
Nacional de Missões, esteve em Salvador
para a entrega de dois cheques no valor de 5
mil reais cada, para os projetos dos
Missionários Osvaldo Honório, em Guiné
Bissau/África, e da Missionária Cláudia, na
Índia. Os projetos foram contemplados depois de serem analisados com outros
projetos de todo o Brasil por uma junta da Senami. Os cheques foram entregues
domingo, dia 03 de junho, no templo da Paralela, noite em que o Pr. Moses da
Índia, estava ministrando a Palavra de Deus e recebeu o cheque representando a
Missionária Claudia que deverá chegar ao Brasil na segunda quinzena deste mês.

O
Domingo
da
Igreja
Perseguida na Adesal ficou
para o mês de junho, já que a
data oficial pelas Portas
Abertas foi dia 27 de maio, dia
em que a maioria das
congregações da Adesal já
realizou seus cultos de
missões. Em Periperi, por
exemplo, o DIP aconteceu no
último domingo, dia 03 de junho, e teve a presença do Pastor Moses e do Pr.
Osvaldo Honório, intérprete oficial da Semadesal e nosso missionário em Guiné
Bissau/África. Não deixe de fazer o DIP. Para mais informações entre em contato
com a Semadesal.

SEMINÁRIO ÁGAPE ESTENDE A MÃO PARA A SEMADESAL
O Seminário Ágape, através de sua
Diretora, a Missionária Ana Rita e da irmã
Elizabete, abriram suas portas para apoiar
a Semadesal com a hospedagem, do
Missionário Osvaldo Honório, Miss. Moses
e do Pr. Saulo Gregório. A Semadesal fica
agradecida pela generosidade dos
Missionários do Ágape que também se
fizeram presentes nas agendas de nossos missionários.

