Bênçãos da Trans-Niterói

Nas duas últimas semanas vivemos uma experiência marcante na história de nossa Igreja.
Trata-se da Trans Niterói. Deus nos concedeu muitas bênçãos durante a realização dessa
obra. Diante de tudo o que aconteceu, vimos o cumprimento da grande promessa do Salmo
126.6: “Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com
alegria, trazendo consigo os seus molhos”.

Eis algumas bênçãos da Trans:

1. Decisões ao lado de Cristo: Conversões: 106; Reconciliações: 5; Interessados: 2.
Consagração: 1.

2. Atividades realizadas:

1) Bíblias doadas: 1831;
2) Pessoas encaminhadas para a Cristolândia: 03;
3) Moradores de rua enviados para as casas de seus familiares em Araruama/RJ: 04;
4) Pessoas aconselhadas na Tenda de Oração: 300;
5) Visitas hospitalares realizadas durante a semana -Tenda de Oração: 10;
6) Pedidos de oração entregues na Tenda durante a semana: 800;
7) Caminhada Pró-Saúde (11/07);
8) Kid's Games no Bairro de Fátima (11/07);
9) Tarde Alegre (Evangelização Infantil) na congregação de Trindade (12/07);
10) Culto ao ar-livre no Terminal Rodoviário João Goulart (13/07);
11) Atendimento de enfermagem, médico e evangelismo por meio do ônibus-ambulatório que
ficou no Terminal durante todo o dia 15/07;
12) Entrega de Bíblias e evangelismo na Câmara de Dirigentes Lojistas de Niterói (14/07);
13) Entrega de Bíblias no Quartel e Evangelismo no Corpo de Bombeiros de Jurujuba (15/07);
14) Culto e entrega de Bíblias na Fortaleza de Santa Cruz da Barra (16/07);
15) Evangelismo e cuidado de moradores de rua, no centro da cidade, durante a noite (16/07);
1/2

Bênçãos da Trans-Niterói

16) Entrega de Bíblias para mulheres em prostituição e evangelismo durante a noite no centro
da cidade e no Terminal (17/07);
17) Culto no Templo da PIBN de terça a sexta-feira (14 a 17/07);
18) Palestras na área da saúde e bem-estar de segunda a sexta-feira (13 a 17/07);
19) Atendimento de enfermagem, social e evangelismo na Tenda de Oração de segunda a
sexta-feira (13 a 17/07);
20) Atendimento médico de quarta a sexta-feira (14 a 17/07);
21) Palestra sobre Previdência Social na segunda-feira (13/07);
22) Evangelização infantil de segunda a sexta-feira nas comunidades do Badu e São Lourenço;
23) Evangelização infantil no Bairro da Ponta da Areia (17/07);
24) Entrega de Bíblias em Icaraí (14/07).

Noutro momento, vamos compartilhar os dados dos atendimento médico, social, jurídico e em
outras áreas da saúde e bem-estar, realizados no sábado, dia 18/07, e os dados do
ônibus-ambulatório da Sociedade Bíblica do Brasil.

Ainda temos muitos desafios a cumprir. A Trans-Niterói foi apenas o começo. Continuemos
anunciando que Jesus Transforma! p>Muito obrigado a todos que ajudaram!

Seu pastor e amigo,

J. Laurindo.

2/2

