
ANUNCIEM SUAANUNCIEM SUA
GLÓRIA ENTREGLÓRIA ENTRE
AS NAÇÕESAS NAÇÕES
“Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao
Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor,
bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação.
Anunciai entre as nações a sua glória, entre
todos os povos as suas maravilhas (...)” Sl. 96



 Nos seus momentos formais
de adoração a Deus, quais
pensamentos ocupam a sua
mente? É provável que você
seja dominado pela
consciência da grandeza de
Deus, pela admiração dos
Seus atributos e
reconhecimento do Seu
poder.
 No entanto, qual é o impacto
desse momento de
comunhão com Deus na sua
vida cotidiana? Isso gera em
você mais empatia pelos que
estão à sua volta? Existe em
seu coração um desejo
verdadeiro e intenso de
evangelizar os povos?
 No Salmo 96 aprendemos
que adoração e missões não
são partes distintas ou
dicotomizadas da vida. Pelo
contrário, são realidades
conectadas e inseparáveis.
Quem adora a Cristo,
proclama-O. E Ele é adorado
sempre que anunciado como
Senhor e Salvador.
 As ordens dadas pelo
salmista são: “cantai” e
“proclamai”, “bendizei” e
“anunciai”, “adorai” e “dizei” –
evidenciando que Deus deseja
ser adorado em todas as

 línguas e culturas. Todos os
povos e nações precisam
conhecê-Lo e
intencionalmente adorá-lo.
 Aqueles que de todo o
coração cantam a grandeza
do Senhor têm também a
obrigação de proclamar a Sua
glória e anunciar a Sua
salvação.
 Os eleitos de Deus
espalhados entre as nações
precisam saber que Cristo, o
Redentor dos homens, é a
glória de Deus revelada ao
mundo. Todos os povos,
tribos e línguas existem para
adorá-lo.
 Almejamos o dia em que
Cristo será proclamado entre
as nações com o mesmo vigor
e alegria que é cantado em
nossas igrejas.
 Rogamos a Deus que você
entenda a urgência e a
necessidade de fazer parte da
evangelização da Croácia, pois
em breve Cristo vem sobre as
nuvens, em poder e glória,
para julgar os homens.
“Anunciai entre as nações, a
sua glória”. Paz!



Estamos felizes e de malas prontas. Finalmente
mudaremos para a Croácia. Chegou o tempo de
iniciarmos a segunda parte do Projeto Tito.
Nesta etapa dedicaremos nossos esforços no
conhecimento da cultura croata, no estudo da
língua e na construção dos primeiros
relacionamentos de amizade. Ore para que
Deus seja gracioso conosco.

O GRANDE DIA



No mês de abril, estivemos de férias no Brasil.
Que tempo incrível Deus preparou para nós! Foi
revigorante descansar e receber o amor dos
nossos familiares e irmãos na fé. Somos gratos a
Deus por esta oportunidade.

 AS FÉRIAS



O nosso filho Pedro, filho da promessa, foi
batizado pelo nosso amado pastor Rev. Nelson
Júnior, na Igreja Presbiteriana Betânia, em
Cuiabá. Foi um momento de muita alegria para
o nosso coração.

BATISMO DO PEDRO



Somos gratos a Deus pela Irlanda, pelas pessoas
que conhecemos, pela igreja em que
congregamos e por tantas outras bênçãos que
recebemos enquanto estivemos no país.
Obrigado, Senhor!

GRATIDÃO



dantasipb@hotmail.com
+353 083 0172176 

projetotito

www.projetotito.com.br

Nesta nova etapa do Projeto Tito, temos também
novos desafios, mas os nossos recursos ainda
não são suficientes para enfrentá-los. Então,
convidamos você para participar conosco. Seja
um parceiro do Projeto Tito. Aguardamos o seu
contato. Que Deus o abençoe!

NOVAS PARCERIAS


