Tocando Corações na Amazônia Ribeirinha

Agosto
2020

“Grandes coisas fez o Senhor por
nós;
por isso estamos alegres”.
(Salmos 126. 03)

Notícias do Campo
Rio Urariá - Centenário AM
Olá graça e paz.
Louvemos ao nosso Deus pelas atividades realizadas. Fizemos o culto de
gratidão no Lago do Apapá e foi um tempo de muita alegria com nossos
novos irmãos. Na comunidade de Centenário realizamos os cultos e trabalho com as crianças, podemos fazer culto nos lares das pessoas que tem
limitações para chegar na comunidade.
Estamos animados para iniciar o Seminário Flutuante, somos 7 alunos da
nossa área, minha esposa está muito feliz por receber essa oportunidade
de fazer um seminário de alta qualidade entre os ribeirinhos e indígenas.
Estamos nos preparando para uma nova turma do Instituto Tocar, esse projeto tem impactado muitas
vidas, nosso alvo é que as pessoas entreguem suas vidas a Jesus. Mas também como escola queremos ver
os jovens tocando seus instrumentos preferidos.
Saiba mais...
Entre em contato conosco nos endereços abaixo.

Abraços da nossa família pra vocês.

Ore conosco:
 Sua oração nos encoraja e fortalece para enfrentar os desafios e resistência

em alguns lugares como também nas comunidades indígena e perigos nos
rios. Orem por nossas famílias.

 Recursos financeiros para:
 Sustento da família missionária (4 pessoas).
 Manutenção do Ministério...

Família Pinheiro:
Jonaze (25/11)
Andreza (25/09)
Miguel (31/12)
Késia (21/08)

 Compra de um motor de popa (detalhes desse pr ojeto, fale conosco)

Pelas Parcerias: Pessoas disponíveis par a nos ajudar na música (canto,
regência, teclado, violão, flauta doce e oficinas.

Somos grato a Deus pelos nossos parceiros e mantenedores.

 Outras Necessidades: Você pode entrar em contato conosco pelos ende-

Rogamos as bênçãos de Deus
na vida de todos vocês.
Obrigados por participarem



reços abaixo.



Te convidamos para ser nosso parceiro nessa Obra.
Entre em contato conosco: (092) 99125 - 4889
Email: jonazemissionario@hotmail.com

dessa grande obra. Amém

(092) 99224 - 4270 @tocaramazonas

Facebook: Jonaze Pinheiro

YouTube: Jonaze Pinheiro

