
Visitas para semear a palavra de Cristo

      

        Visitamos a nossa irmã Cel BM Adriana onde conversamos sobre a obra da UMESC e
que nos ofereceu amavelmente um almoço maravilhoso.     Viagem missionária na
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direção do Senhor Jesus     H
oje dia 17 meu objetivo era acompanhar minha esposa num retorno ao médico em
Florianópolis e participar de uma reunião com milhares de Laguna SC.
 
 
Mas Deus nos conduziu a alguma visitas que nos alegrou nossos corações.
 
 
Chegamos em Florianópolis aguardando o St Lemes na academia na guarita do CEPM
encontrei o Sd Sagaz que ao ouvir falar da UMESC ficou interessado em associar-se,
recebendo com alegria um exemplar da Bíblia e a revista.
 
 
Deslocamos para o consultório deixando minha esposa Sara no médico segui até o Comando
Geral da PMSC encontrei um amigo Cb que desejava muito ter um exemplar da Bíblia e o
recebeu com satisfação
 
 
Adentrando no Cmdo Geral passando na DP5, fui recebido pelo TCel Sebastião e o Sgt
Marcos, apresentei a revista onde estavam as atividades da UMESC, o mesmo disse que
desejava muito ter uma bíblia personalizada da UMESC onde tive a oportunidade de falar do
amor de Deus se colocando a disposição.
 
 
Após a consulta passamos na residência do Cel BM Carlos onde oramos e nos deslocamos
para Laguna.
 
 
Em laguna nos reunimos com os militares do GRUMELAG a fim de dinamizar e reestruturar o
grupo local ficando marcado para o mês de dezembro outra reunião a assim definirmos a
coordenação.
 
 
Visitamos a Sgt PMAM Regiane que está residindo em Itajaí, entregamos um exemplar da
Bíblia.
 
 
Estaremos deslocando neste terça feira a Navegantes
 
 
Graças a Deus que esteve conosco neste dia especial
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