
IMPACTO EVANGELÍSTICO 
GUAPORÉ 




Vimos a manifestação da Glória de Deus na rua, O Senhor trabalhou alcançando as 
pessoas através da proclamação do evangelho. Muitas vidas foram salvas.


PREVISÃO DO TEMPO 
Na véspera do Impacto, uma pessoa pediu para confirmar se 
haveria evangelização porque havia previsão de chuva. 
Expliquei que normalmente o Senhor é o dono do tempo e 
está muito mais interessado em alcançar as pessoas com o 
evangelho do que nós. Por isso, todas as vezes que 
realizamos a evangelização, chove em vários lugares, mas 
onde estamos proclamando a salvação em Jesus Cristo a 
chuva não cai.

No dia seguinte, quando colocava material na mala do carro 
começou a chover. Vou pegar um guarda-chuva, pensei. 
Então lembrei que normalmente não chove onde estamos evangelizando e fui. Não caiu 
uma gota! O Fernando quando chegou disse havia passado por lugares onde estava 
chovendo. O Senhor está alcançando pessoas na rua.


MEDO DE EVANGELIZAR 
Eu confesso que estava com medo, pois achava que não estava 
preparada para abordar as pessoas para falar do amor de Cristo, 
fiquei feliz com a experiência que tive de levar as boas novas as 
pessoas, realmente  é um lindo presente,  gostaria que tivesse todo 
mês pois as vidas estão sedentas ,Amei a equipe, formada por 
pessoas comprometidas com a obra, com uma vontade de expressar 
e dividir aquilo que elas têm, que o amor de Deus. Nossa, fiquei muito 
muito feliz que o Senhor abençoe esse projeto grandemente. Eu me 
arrependi por sempre ter recuado e não ter enfrentado o meu medo de 
evangelizar. Me senti como um soldado avançando em terra fértil. Que 
Deus abençoe grandemente você e toda equipe!! (Valeria)


BOLETIM MISSIONÁRIO SETEMBRO 2019

Disse-lhe Jesus: 
Não te hei dito que, 
se creres, verás a 
glória de Deus?  

(João 11:40) 

Se Deus deu o seu único 
filho para morrer na cruz 

para nos salvar, o que 
mais ele não seria capaz 
de fazer para transformar 

o coração de um 
pecador?  

(Pierre Cazanga)



CHORO DO MISSIONÁRIO  
Um dos missionários da nossa equipe abordou e evangelizou 
um homem.  O senhor disse que estava frequentando uma igreja 
a um ano e que nunca tinha ouvido falar em salvação. Então ele 
disse: - Eu quero receber a salvação agora! O missionário ficou 
mais emocionado que o evangelizado e disse: - Jesus, que coisa 
linda! E começou a chorar ao ver a ação sobrenatural de Deus 
na vida daquela pessoa. 


O NOVO SEMBLANTE 

Um rapaz estava com uma expressão de raiva e sofrimento. Foi abordado e 
evangelizado. Decidiu entregar sua vida para Cristo. O irmão disse para ele: - olhe no 
espelho agora e veja como Deus mudou o seu semblante! Ele olhou e constatou a 
transformação que o Senhor fez de dentro para fora. Louvado seja o Senhor. (Paulo)


TENDA DE ORAÇÃO 

Varias pessoas vinham para as tendas e pediam oração. Era uma série de problemas 
pessoais, financeiros e de saúde. Oramos por muitas pessoas e, inclusive, por irmãos 
que enfrentavam dificuldades. O que nos chamou a atenção foram as pessoas que 
entraram na tenda e confessaram seus pecados. 


EVANGELISMO INFANTIL  

Varias crianças foram evangelizadas nas ruas do bairro. Uma 
criança falou que não queria conhecer a Jesus! A irmã Bianca 
(evangelista de crianças) contou pra ela a história do livrinho do 
Pedrinho e ela ficou muito feliz e aceitou a Jesus com muita 
alegria! Foi lindo demais ver a alegria dela!.Obrigada Jesus!

Todas as pessoas que nós oramos realmente abriram os seus 
corações! Falamos também com os adultos e foi benção!

Obrigada, pela oportunidade. (Rita - evangelista de crianças)


ACIDENTE  
Desmontamos uma das tendas e nos dirigíamos para a outra para fazermos a oração de 
encerramento. Naquele momento, uma pessoa da nossa equipe teve uma queda brusca 
de pressão arterial, caiu, bateu com a cabeça e ficou no chão. Todos correram para 
socorrer sem saber o que fazer. Quando olhamos para a rua já havia uma ambulância da 
SAMU manobrando para prestar socorro. Eles passaram EXATAMENTE no momento da 
queda e voltaram para prestar socorro. IMPRESSIONANTE!!! Como o Senhor cuida de 
nós sempre nos mínimos detalhes. 


Foi muito  bom o evangelismo, glória a Deus.e estaremos  juntos  no próximo,  em nome 
de Jesus 🙏🙌 (Celia)


Neste Impacto 42 (quarenta e duas) pessoas disseram sim para Jesus e estão sendo 
acompanhadas por nossa equipe. Oramos regularmente por elas, que agora são  novos 
convertidos, ligamos para as pessoas, marcamos encontros, ministramos estudo bíblico 
pelo whatsApp, etc.


VEJA AS FOTOS DESTE IMPACTO EVANGELÍSTICO 

Os que ganham almas 
precisam ser 

primeiramente aqueles 
que choram por elas. 

(J.I. Packer)

https://www.missoesurbanas.com/index.php/veja/nossas-fotos/209-impacto-guapore


Nossa Agenda: 

19 Out - Impacto no Quitungo 
23 Nov - Impacto no Sereno 
14 Dez - PICNIC de Oração 

PEDIDOS DE ORAÇÃO 
* Para que a nossa equipe consiga entrar em contato com as pessoas convertidas; 

* Para que o Senhor nos mostre como iremos discipular os novos convertidos; 
* Para que as pessoas evangelizadas sejam batizadas; 

* Para que os novos convertidos se firmem nas igrejas; 

* Para que os próximos Impactos alcancem mais pessoas com o Evangelho; 

* Para que o Senhor encha nossa equipe com o Espírito Santo e 

* Para que o Senhor guarde e motive a equipe para a evangelização urbana. 

Este foi um pequeno relato daquilo que vimos o Senhor fazer. Imagine as demais coisas 
que Ele fez e que não ficamos sabendo.

Louvamos ao Senhor pela vida de cada um dos integrantes desta equipe de 
MissoesUrbanas.Com, que está comprometido com a proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo nas ruas desta cidade. Agradecemos também aos nossos investidores, que 
mensalmente contribuem financeiramente para que muitas vidas sejam transformadas e 
salvas.


Juntos, Servindo ao Senhor da Seara,


Pierre e Elaina Cazanga 
Liderança de Equipe de

MissoesUrbanas.Com 
Trabalhando Para Alcançar Pessoas

Contribuições Online 
Banco Itau Ag 8987 Conta 10892-8

Banco do Brasil Ag 3101-1 Conta 21776-X ou 0

www.missoesurbanas.com
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