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2° Tm-1:7 A palavra de Deus diz: Porque Deus não 
nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, 
de amor e de moderação. 
 
Querido e amados irmão!                                                                                    
0 inimigo é enganador e usará todos os meios para 
afastar o pecador e retirá-lo a oportunidade de 
ouvir o evangelho. A bíblia nos ensina que o crente 
deve ir ao encontro do pecador e falar de jesus 
através do evangelho, que é poder de Deus para a 
salvação. Amém 
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Trabalhos realizados 
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Culto adolescentes 

Após o estudo lanche 

Dia da criança presb 

Esporte adolescentes  
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Bnco:           CC:                       
 

Pedidos de oração 

Miss: Geógrafo Ferreira  

Esposa: Selma Terra F.  

Filhos, Luiz Henrique e 

Danilo 

gslfferreira@hotmail.com   

Cel: (99) 98413-1322  

Whatsapp: (66) 

99654.0093   

Efésios 3:14 diz: por esta causa, me ponho de 
joelhos diante do pai.  
 
Eu sou o missionário Geógrafo Ferreira da silva e 
sirvo o Senhor na JMN IPB no campo missionário 
de Carolina MA. Gostaria de compartilhar com os 
irmãos algumas das nossas atividades neste mês 
de outubro de 2020. 

foto foto 

1° Semana de oração, visitas aos idosos descrente 
2° Evangelismo de casa em casa  
3°  Comemoramos o dia da criança presbiteriana  
4° Discipulados adultos juniores e adolescentes 
5° Sábados alternados realizamos o culto dos 
adolescentes visando a futura juventude. 
6° visita ao hospital e pregamos em dois postos 
de saúde.(Evangelismo)  
7° Temos um projeto com os meninos do bairro 
atletas de cristo, esporte, igreja e discipulado.  

Atividades mês outubro 
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Missionário Geógrafo e Família  mês de outubro -2020 

Agradecimentos: 
  
3. Agradeço confederação sinodal SAFs de Bauru, 
federação SAFs de São José SP, as federações de 
SAFs ligada ao preb da Cantareira, federação de 
SAFs psma, federação de SAFs psmt, sínodo 
nordeste (som) particularmente a IPB de monte 
castelo Fortaleza, pelo carinho com missões. 
Enfim, somos gratos a todas as federações de 
SAFS do Brasil, pelas orações e por tão grande 
amor na obra missionária. 
 4. Agradeço aos queridos irmãos e irmãs que 
tem nos abençoado com seus carinhos, orações e 
ofertando para o grande avanço missionário-JMN. 
5. Agradeço a minha amada igreja IPB central em 
Sinop MT por tão grade carinho.  
6.  Agradeço a IPB e também a junta de missões        
nacionais, por ter um cuidado generoso para com 
cada família missionária.  

 Para que Deus continue nos sustentando 
com toda alegria. 

  Pelas crianças, juniores e adolescentes.  
  Pelos os pecadores que estão ouvindo o 

evangelho.  
 Pelos novos convertidos.  
 Pelos irmãos enfermos, Temista machado- 

idoso, Aline Dantas - cadeirante.  
 Pela saúde dos missionários e família.  
  E por toda diretoria da JMN. 

 

Agradecimentos: 

1.  Agradeço a Deus por tão grande amor e cuidados 
para conosco.  

2.  A gradeço ao presbitério do Sul do Maranhão e 
ao presbitério de Sinop MT, pelos cuidados para 
conosco.  

Pedidos de oração\ 


