NOTÍCIAS DO RADICAL SERTÃO

“Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça
resplandecer sobre nós o rosto para que se conheça na
terra o teu caminho e em todas as nações a tua
salvação”.
(Salmo 67:1-2)
Facebook: José Eduardo da Silva
Telefone: (88) 997722247
Queridos irmãos, a paz do Senhor!
Amados, graças damos ao nosso bom Deus por todas essas grandes
obras que ele tem realizado através das equipes do Radical Sertão aqui
no Nordeste há doze anos. Nestes últimos 5 anos, quando começamos a
fazer parte da coordenação foram alcançados 8 povoados e sítios para a
glória de Deus. Foram eles: Barreiro do Jorge, CE e Barra de São Pedro,
PE (2013/2014); Lagoa Nova e Sítio Barreiros, PE (2014/2015);
Viração, PE (2015/2016); Lagoa de São João, PB e Belém, PB
(2016/2017) e Jurema, PB (2017/2018). Estes povoados e sítios foram
evangelizados, alguns deles já com igrejas construídas, para a glória de
Deus. Lugares onde não havia nenhum crente morando entre eles, hoje
muitos irmãos glorificam ao único Deus vivo e justo. Neste final de
semana (08/12) aconteceu o encerramento do Radical no povoado
Jurema, sertão da Paraíba. Tivemos um culto de encerramento junto
com a igreja Ação Evangélica, que irá dar continuidade aos trabalhos
realizados pelos radicais, para a Glória de Deus; a continuidade do
trabalho será realizada pelo pastor Robério e sua família, contando com
o apoio da igreja do povoado Belém.
Já realizamos toda a mudança da mobília das casas onde os radicais
moravam e no dia 14/12 acontecerá o culto de formatura da equipe em
João Pessoa, na PIB do Castelo Branco.
Nós amados irmãos somos gratos a Deus pelas vossas orações e todo
apoio que temos recebido de vocês. No dia 05 de janeiro voltaremos às
atividades novamente com a graça do Pai para participar do Projeto
Missionário de Férias no Sertão da Paraíba, na cidade de Olho D’água.
Estejam orando pela próxima equipe do Radical Sertão que iniciara o
treinamento agora em 2019; orem pelo campo onde iremos colocar a
próxima turma; pela direção do Senhor para a escolha da igreja parceira
que irá assumir o campo e orem também por nós, coordenadores de
campo do Radical Sertão e por toda a equipe de coordenadores (Sérgio
Ribeiro, Ana e Aldecy Vilanova).
Queridos, um grande abraço e que Deus vos abençoe!
Miss Eduardo e Lourdes.

