ALIANÇA DAS IGREJAS PARA RESTAURAÇÃO

Dezembro de 2013
Ano I, Edição 2

NATAL

Tempo de reflexão....
Tempo de esperança....
Tempo de sonhos e realizações...
Tempo de olhar para traz apenas para identificar as grandes coisas que Deus já fez, vislumbrando o muito mais que Ele ainda fará.
Nesta época, vivemos rodeados de boas lembranças. Cada trecho
de música que ouvimos nas lojas, cada hino natalino, nos faz voltar
no tempo, sentir até mesmo os sabores e cheiros de momentos que
vivemos em família no natal.
“Porque um menino nos nasceu...” podemos ter esperança. Aguardamos que breve alcançaremos grandes vitórias, afinal, não existe
impossível para Deus. E as pessoas reagem de forma diferente. Se
cumprimentam, desejam votos de felicidade, sorriem mais, se pegam cantarolando sem querer.
Nestes dias podemos falar abertamente a mensagem de Jesus, do
Seu amor e entrega pela nossa salvação, pois é tempo de nascimento de Jesus em cada coração.

Desejamos a todos um Feliz Natal!

No amor de Cristo,
Redação
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A graça
A autoridade das escrituras
A capacitação do Espírito
Santo
A adoração
A unidade
A identidade humana
A comunidade
O discipulado
A autoridade
A aliança
A mordomia
Evangelismo
Responsabilidade social
Esperança

DENÁRIO
AIR NO CORAÇÃO DA AMAZONIA

(texto extraído do informativo mensal
enviado por Marcos Evangelista Rosa)

(texto extraído do informativo mensal
enviado por Marcos Evangelista Rosa)

CIRURGIA DAS CRIANÇAS
A cirurgia plástica de duas crianças indígenas que nasceram com lábio leporino foi um sucesso. Mais uma vez o poder de Deus movido pela intercessão da
Igreja fez toda a diferença. Vindos do Rio de Janeiro, médicos renomados nesta área doaram seu trabalho. No hospital de Maués onde a cirurgia foi realizada, não havia medicamento específico para tal procedimento. Depois de grande correria, telefonemas, transporte aéreo emergencial, gastos inesperados, os
medicamentos chegaram e o procedimento foi bem sucedido.
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Muito obrigado! Deus abençoe!
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AGENDA
Rio de Janeiro
Café para pastores -

Além da Conferência Nacional e Internacional, a AIR promove a
apoia diversos eventos de edificação do corpo de Cristo. No site
www.air.org.br você encontra mais informações sobre os eventos:

15 de fevereiro/2014

São Paulo
Conferência Nacional 16 à 18 de Maio/2014

Espírito Santo
Conferencia Regional da AIR 17 à 19 de Outubro/2014
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