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“Dou graças a Deus porque como um perfume que se espalha por todos os lugares, somos usados
por Deus para que Cristo seja conhecido por todas as pessoas.” (2 Coríntios 2:14)
Queridos amigos e irmãos,
Gratidão é a palavra que gostaríamos de expressar ao nosso Deus e a
todos vocês por suas orações e parceria generosa em nossas vidas e
ministério. Oramos para que Deus abençoe vocês e suas famílias com
saúde, proteção e provisão para todas as suas necessidades.
Estamos aproveitando muito esta primavera aqui no Texas, depois de
sobrevivermos um inverno congelado sem precedentes que atingiu
nosso estado. Essas lindas flores silvestres chamadas Bluebonnets
estão por toda parte exuberando a fragrância do amor de Deus.
Deus tem nos abençoado com boa saúde e nos usado para servi-Lo fielmente, durante este longo
ano de pandemia! A Luzimar e eu já fomos vacinados contra COVID-19 e mal podemos esperar
para voltar para fazer viagens missionárias nos países que servimos, especialmente no Brasil.
Estamos orando sempre pelo Brasil e pela situação devastadora com a Covid-19. Estamos orando
por conforto de Deus para as milhares de familias que têm perdido entes queridos. Que Deus traga
a cura e a vacina para o Brasil e o mundo.
Acabei de ensinar o livro do Apocalipse em inglês em minha igreja e agora estou ensinando um
grupo de amigos chineses da ITA Igreja Tai An através do Zoom. Estamos lendo o antigo livro do
Chuck Swindoll: Vivendo sem Máscaras. O livro trata sobre como restaurar e cultivar
relacionamentos leais. Acreditamos que isso é fundamental para os tempos que vivemos.
Tem sido uma benção servir nosso Deus com a missão
Beonetogether como representantes internacionais.
Temos tido reuniões semanais com nossos
missionários em cinco paises (Brasil, Portugal,
Alemanha, Nepal e o grande estado do Texas). Nos
reunimos pelo Zoom para encorajar e orar juntos. É
uma bênção ver a obra de Deus avançando em todo o
mundo mesmo nesta época difícil.
Tenho uma ótima notícia para aqueles que oraram e
doaram para a compra de uma motocicleta para nosso
missionário Krishna no Nepal. Pela graça de Deus, levantar $ 6.000 dólares. Krishna está muito
grato e feliz por usar este veículo em seu ministério, compartilhando o evangelho nas aldeias
remotas do Himalaia, no Nepal. Muito obrigado a todos que oraram e os que doaram.
Com profunda gratidão por suas orações e partcipação em nosso ministério.
Amamos e sentimos saudades vocês.
Pr. Moises & Luzimar Moura

