“ Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande obreiros para a Sua Seara.” Mateus 9:38
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Queridos irmãos em Cristo,
A pandemia, infelizmente continua se alastrando pelo mundo e levando muitas almas para a eternidade, damos graças ao
nosso Deus que Ele é soberano e está no controle de todas a coisas e não perdeu as rédeas de nossas vidas!
Pela Graça de Deus, toda a nossa família está indo bem, o nosso bondoso Deus, tem cuidado de nós e suprido as nossas
necessidades. Agradecemos a cada um dos amados irmãos pela sua fidelidade nas orações e apoio em nosso favor.
A Evangelização e visitas aos presídios ainda continuam suspensas devido ao alto contágio do covid-19 dentro das
unidades prisionais, recentemente vários prisioneiros e funcionários foram infectados e mortos. Estamos acompanhando de perto
o que está acontecendo no sistema prisional e o momento em que estarão abrindo novamente as prisões para visitas de
evangelização!
Entretanto, estamos anunciando o Evangelho às almas desesperadas e angustiadas neste mundo, tive a oportunidade de
compartilhar o Evangelho com uma Senhora na escadaria do prédio que ouvia atentamente com os olhos marejados de lágrimas...
O Ministério de discipulado via correspondência continua funcionando diariamente, são aproximadamente 3,000 prisioneiros que
estão matriculados no discipulado. Esses alunos, são de todas as regiões e partes de todo o Brasil. A Palavra de Deus está sendo
anunciada, mesmo nós não podendo estar presencialmente no momento.
Segue abaixo um breve testemunho de uma carta recebida em nosso Escritório central:
Testemunho
Meus queridos irmãos em Cristo do Ministério Rocha Eterna, a paz do Senhor, Amém!
Venho através desta, agradecer-lhes pelo apoio e dedicação quanto ao envio dos estudos bíblicos a nós enviado na Penitenciária
de Parelheiros-SP, as lições sobre a Palavra de Deus, tem me feito crescer espiritualmente e em oração.
Que o Senhor nosso Deus os ilumine e os abençoe, hoje e sempre. Amém!
Um forte abraço deste guerreiro.
Marquinhos.
O nosso Senhor Jesus Cristo, além de ter nos mandado fazer discípulos de todas as nações, ele nos manda a orar por
ceifeiros para a sua seara! Que Deus nos ajude a ter o amor e compaixão que Ele tem por almas!
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