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                                                                            RECOMEÇANDO OS TRABALHOS NO RIO ANAPÚ                                    

VISITAS AS FAMÍLIAS RIBEIRINHAS 

Muitas famílias moram distantes dos locais onde, geralmente se reúnem para os 

cultos. A equipe usa as viagens para reunir com esses irmãos e estudar a Bíblia. É 

sempre um tempo de comunhão, pois os irmãos têm muita alegria em ouvir a 

leitura bíblica e tirar suas dúvidas, relacionadas ao ensinamento da Palavra de Deus. 

Oremos para que Deus firme os passos desses irmãos. Que eles possam mesmo 

conhecer a Cristo e viverem para honrá-Lo.  

 

COLETA DE INFORMAÇÕES. 

Com o objetivo de conhecer melhor as necessidades e anseios das famílias 

ribeirinhas, a equipe elaborou um questionário e coletou informações para 

aprimorar as futuras ações, a serem promovidas. A maioria das famílias ainda têm 

muita carência de elementos básicos, por exemplo, na área de higiene pessoal.  

 

 

DEVOCIONAL COM AS FAMÍLIAS 

O incentivo ao culto devocional tem sido muito animador. É importante que 

crianças e jovens cultivem essa prática, desde cedo. São pessoas que enfrentam 

todo tipo de desafio, e, portanto, a palavra de Deus tem lhes ajudado a tomar a 

decisão certa.  

Oremos por esses irmãos que estão distantes da cidade, e as vezes de uma igreja, 

que levam uma vida simples e com muitas necessidades, mas têm a mesma fé que 

nós, na pessoa de Jesus Cristo. 

O DESAFIO DA SOBREVIVÊNCIA  

Com o declínio da extração madeireira, os ribeirinhos têm agora como atividade 

principal a produção de farinha. O problema é que todos trabalhando so na 

produção de farinha, há uma oferta grande do produto, e o preço cai, e isso não é 

bom para as famílias, porque têm que trabalhar mais para poder sobreviver, pois o 

ganho diminui consideravelmente.  

A equipe tem buscado auxiliá-los com a implementação de outros cultivos, para que 

possam ter alternativas de renda, quando o preço da farinha estiver muito baixo. 

AGRADECIMENTOS:  A nosso Senhor Jesus Cristo que nos chamou para sua seara, e a todos os irmãos mantenedores desse 

ministério, através de suas ofertas e orações. Que o nome de Cristo seja engrandecido! 

                                                                                                    Portel-Pa, 20 de fevereiro de 2019. 

                                                                                                               Pr. Reginaldo Barros 

Atividade: Viagem ao Rio Anapu – período: 06 – 14/ 02                                 

Equipe: Pr. Reginaldo e Alan – B/M: SALEM. 
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