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Itacoatiara, novembro de 2014.

Queridos irmãos estamos chegando ao final de mais um ano, para nossa família podemos
afirmar como o salmista: “grandes coisas fez o Senhor por nós; por isso estamos alegres” (Sl
126:03).

No final de outubro realizamos mais um TLC na Comunidade de Ituense (Treinamento de
Lideres nas Comunidades), dessa vez, eu e o Missionário Marcelo Davino trabalhamos com os
lideres sobre o assunto de relacionamentos. É impressionante ver como o inimigo tem
investido seus dardos sobre o trabalho do Senhor nessa área, tanto em missões como também
na vida da igreja, especialmente sobre a liderança estabelecida.
Foi um final de semana maravilhoso, nossos filhos se deleitaram nadando no rio e subindo nas
arvores junto com as crianças da comunidade.
Nesse próximo final de semana, dias 14 -16 teremos nosso último TLC do ano na Comunidade
de Centenário.
Gostaríamos de comunicar oficialmente que vamos passar seis meses em São Paulo num
período de divulgação, nossa última temporada foi em 2010. Esse tempo é fundamental para
nossas vidas como família e também para a manutenção e expansão do trabalho realizado
aqui no Amazonas.
Os objetivos se resume em:
- Tempo de descanso e refrigério para nossa família.
- Tempo com nossa família, amigos e igreja.
- Tempo para divulgar o ministério: Visitar igrejas e mantenedores (agradecimento e prestar
relatório); e encontrar novos parceiros de oração e sustento para o ministério.
- Cuidado da saúde física de nossa família.
Nesse ano completamos doze anos que eu e minha esposa servimos ao nosso Deus nessa
região, nesse tempo o Senhor nos deu três filhos e junto com nossos companheiros de
trabalho, vimos o trabalho crescer e florescer. A Amazônia representa o maior ecossistema do
mundo, tudo por aqui é grande e encantador; a floresta, os rios caudalosos, o esplendor do pôr
do sol, o céu majestosamente estrelado; mas o que mais chama nossa atenção e nos faz
glorificar ainda mais o nosso Deus, é o que Ele tem realizado nas vidas do povo da floresta.
Queremos muito compartilhar essas informações para muitos irmãos e igrejas nesse período
em São Paulo e região.
Por isso orem por nós queridos!
Motivos de louvor:
→ Pelo privilégio e oportunidade de apresentar Cristo aos ribeirinhos dessa região.
→ Pelo crescimento do nosso trabalho e da nossa missão (SEARA), isso significa mais
pessoas conhecendo a Cristo, mais discipulado e mais lideres sendo treinados.
→ Pelo cuidado do Senhor pela nossa família.
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Pedidos de oração:
→ Pelo TLC em Ituense.
→ Pelos Missionários Marcelo e Michele Davino que terão a responsabilidade de todos os
treinamentos e programações nesse período que ficaremos fora.
→ Por nosso tempo em São Paulo nesses seis meses, que o Senhor nos leve aos lugares que
Ele já definiu.
→ Encontrar uma escola nesse primeiro semestre para nossos filhos, boa adaptação.
→ Por um veículo para se locomover com a família nesse período.
Uma grande abraço em Cristo Jesus.
Pr. Genivaldo, Mara, André, Tiago e Silas Febrônio.
Contatos: (092) 3521-0046 ou (092) 9 9146-8954 (vivo)
Doações para Ministério:
Bradesco: Ag. 1704-3 CC:5353-8
Itaú: Ag.1662 CP: 08338-3/500
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