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RELATÓRIO DE VIAGEM 
PESSOAS QUE VIAJARAM: THIAGO I. SOUZA e TALITA B. COSTA (instrumentistas casados) 

LOCAIS VISITADOS: 
 

MEXICO – Igreja de Puebla 
PANAMÁ – Igreja de Aguadulce 

DATAS: 
 

4 a 26 de Junho de 2012 – Puebla, México 
26 de Junho a 2 de Julho – Aguadulce, Panamá 

1. RESUMO DE ATIVIDADES 
MÉXICO – O objetivo principal da viagem ao México foi de estruturar o louvor da igreja em Puebla, pois como estão 

chegando para o nosso meio ainda não conheciam os louvores da Obra. Foram realizados dois seminários especiais. 
Durante todo o mês fizemos visitas nos lares dos irmãos e também assistimos a igreja em San Mateo, na periferia da 
cidade. 
 
PANAMÁ – Na Igreja de Aguadulce ensaiamos novos louvores que atualmente estão sendo cantados nas Igrejas. Foi 

realizado um culto especial transmitindo o culto de Volta Redonda para Aguadulce.  
 

2. FOTOS DE EVENTOS 
 

 
1° Seminário em Puebla 

 

 
2° Seminário em Puebla 

3. EXPERIÊNCIAS RELEVANTES: 
Dentre várias experiências, a que nos marcou mais foi que quando chegamos a igreja ficou bem resistente aos nossos 
louvores, pois são bastante diferentes. A característica da igreja é de cantar louvores mais agitados, batem palmas, etc. 
Mas ao final quando já havíamos ensaiado vários louvores e sempre orando ao Senhor, eles disseram: - Nossos louvores 
são animados, agitados que mexe com nosso corpo, mas esses louvores que aprendemos são diferentes, eles têm uma 
mensagem muito bonita e tocam no nosso coração. 
 

4. VISITAS REALIZADAS: 
No México foram visitados 17 lares 
No Panamá foram visitados 5 lares 
 

5. OBSERVAÇÕES: 
 Louvores ensaiados: Clamando Estou, Em Teu Altar, Se Andarmos na Luz, Senhor Suplico a Ti em Oração, Quando 

Buscamos, Abre o Coração, Por onde quer que eu vá, A Tua Palavra, Jesus nome Precioso, Ouço a Voz do meu 
Amado, O que os olhos nunca viram, Quando Jesus seu Sangue Verteu, Em Teu Nome Estamos 

 Thiago e Talita são casados, instrumentistas, obreiro, da igreja do Conforto, em Volta Redonda, que ofertaram suas 
férias à serviço da Obra no Exterior. 
 

6. Data e Assinatura:  
 

20 de julho de 2012 
 
 

 


