
É com o coracao agradecido que
compartilhamos com vocês o
que Deus tem feito em meio

nosso:

Missionarios

RICHARD CAMACHO Y SU
ESPOSA NEYERLI MORA

Carta de Gratidão

Graça e paz queridos irmãos parceiros
e parceiras!

Bendiga o Senhor a minha alma! 
Bendiga o Senhor todo o meu ser! 

«como o Filho do homem, que não veio para
ser servido, mas para servir e dar a sua vida

em resgate por muitos”.» 
Mt 20:28 NVI 

+58414-517-70-00

Richard Camacho
Neyerli Mora
I.B Compasión y Gracia

Motivos de Oração
Orar pela Venezuela.
Orar para que mais pessoas aceitem Jesus
como seu Salvador.
Orar para conseguir mais recursos para
abraçar mais crianças e poder dar alimentos
todos os dias.
Orar por recursos para construir salas de
aulas para criancas, adolescente e jovens.
Orar por nossa saúde.
Orar pela nossas necesidades pessoais
como Casal.

Na Venezuela

Somos gratos a Deus por fazer parte com
você na obra e ministério do Senhor na
Venezuela, levando esperança a esta nação
que precisa do amor de Cristo! 
Glória ao nosso Deus por ser uma Igreja
não apenas fraterna e solidária, mas
também essencialmente missionária,
graças a todos vocês por pensarem nas
muitas crianças que precisam de nós em
termos de alimento espiritual e físico,
estamos convencidos de que anunciando o
Evangelho é o mais sublime amor ao
próximo.

Salmo 103:1 NVI

Nossos Contatos

Comemoração do dia das Mães.
Comemoração o casamento civil de
2 casais de discípulos.
Celebração dos batizados de 13
irmãos.
Os jovens de nossa igreja
participaram de jogos esportivos
com jovens de outras igrejas.
A União de Jovens de nossa igreja
celebrou seu Primeiro Ano de
Ministerio Juvenil.
Comemoração do dia dos Pais.
1.200 refeições ao mês.



Comemoração Evangelística 
Dia das Mães

Comemoração Dia das Mães
Mulheres que congregam fielmente

Comemoração o casamento civil 
de 2 casais de discípulos.

https://www.facebook.com/1005416120838
09/posts/pfbid0Z9J2LjczCKY3rSBacQTos7L
RBCfse4PoKGVkbbHpAqgQHGVNaMDwyFr

RXvUGFQyKl/?app=fbl

app=fblhttps://www.facebook.com/10054161
2083809/posts/pfbid02bd1n5TbLLYDP7uD
4bGXhmqrEebkHwAXXsuquVN3gEtpn1KqV

XF5Lg55myQ4pHinFl/?app=fbl

app=fblhttps://www.facebook.com/100541612083809/posts/
pfbid02ZuxeSQQeU4y7T6zudKy4Gw31cS1soiTCrCzAS1zZsM

7Qx8oGYZ1QvESJKCPFiCoQl/?app=fbl
 

https://www.facebook.com/100541612083809/posts/pfbid0Z9J2LjczCKY3rSBacQTos7LRBCfse4PoKGVkbbHpAqgQHGVNaMDwyFrRXvUGFQyKl/?app=fbl
https://www.facebook.com/100541612083809/posts/444967830974517/?app=fbl
https://www.facebook.com/100541612083809/posts/pfbid0Z9J2LjczCKY3rSBacQTos7LRBCfse4PoKGVkbbHpAqgQHGVNaMDwyFrRXvUGFQyKl/?app=fbl
https://www.facebook.com/100541612083809/posts/pfbid02bd1n5TbLLYDP7uD4bGXhmqrEebkHwAXXsuquVN3gEtpn1KqVXF5Lg55myQ4pHinFl/?app=fbl
https://www.facebook.com/100541612083809/posts/pfbid02ZuxeSQQeU4y7T6zudKy4Gw31cS1soiTCrCzAS1zZsM7Qx8oGYZ1QvESJKCPFiCoQl/?app=fbl


Celebração dos batizados
de 13 irmãos.

app=fblhttps://www.facebook.com/10054161208
3809/posts/pfbid02Q6ksG6jHojDtg19rokJC3txR
K6Z6jioJpivJLREJvLn4Cat1mGQrjTFB3vXEVskW

l/?app=fbl
 

Os jovens de nossa igreja
participaram de jogos esportivos

com jovens de outras igrejas.

A União de Jovens de nossa igreja
celebrou seu Primeiro Ano de

Ministerio Juvenil.

https://www.facebook.com/100541612083809/p
osts/pfbid02rXXCMn5HK6C9RusRKxBWh8qzw
9D2LVEQaZ4oRYFGLFzpqRCaMnYKPcHCnaH

L1NKxl/?app=fbl

https://www.facebook.com/10054161208380
9/posts/pfbid0rrCNrRPof4c7R6kA8CSb7LnB
Fw2aJDQgEmhiBqLoJc1R7XWVMhmfDXvqA

cizp5Nzl/?app=fbl

https://www.facebook.com/100541612083809/posts/pfbid02Q6ksG6jHojDtg19rokJC3txRK6Z6jioJpivJLREJvLn4Cat1mGQrjTFB3vXEVskWl/?app=fbl
https://www.facebook.com/100541612083809/posts/pfbid02rXXCMn5HK6C9RusRKxBWh8qzw9D2LVEQaZ4oRYFGLFzpqRCaMnYKPcHCnaHL1NKxl/?app=fbl
https://www.facebook.com/100541612083809/posts/pfbid0rrCNrRPof4c7R6kA8CSb7LnBFw2aJDQgEmhiBqLoJc1R7XWVMhmfDXvqAcizp5Nzl/?app=fbl


Comemoração do 
dia dos Pais
https://www.facebook.com/100541612
083809/posts/pfbid02FYHf2mhqSMi
6pWZmmy7wTU6WZ13u9eyZX8xQV
y87PDrB2Sfjk6ys7wLd3PpiGxw6l/?

app=fbl

Culto de oração 
e ação de graças

https://www.facebook.com/100541612083
809/posts/pfbid02StH9s5d4hfbFMUBuPgf
Xy2KcEMYdgCve8nprHpYKkYRQCVfxGr

AbBQ7S4DmufWUEl/?app=fbl

1.200
Refeições 

ao mês 

https://www.facebook.com/100541612083809/posts/pfbid02FYHf2mhqSMi6pWZmmy7wTU6WZ13u9eyZX8xQVy87PDrB2Sfjk6ys7wLd3PpiGxw6l/?app=fbl
https://www.facebook.com/100541612083809/posts/pfbid02StH9s5d4hfbFMUBuPgfXy2KcEMYdgCve8nprHpYKkYRQCVfxGrAbBQ7S4DmufWUEl/?app=fbl


Fotos de um dos dias de alimentação
para as crianças mais vulneráveis   da

comunidade






