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HISTORIAL

Anthony M. Coelho, natural de Long Island, cidade de Bay Shore, estado de
Nova Iorque.
O nosso jovem Anthony M. Coelho, em destaque, como já disse ganhou o
prémio de Honor.
Esta notícia vai interessar a toda a comunidade de expressão portuguesa.
Anthony, além de falar Inglês, fala também fluente português.
Como digo ganhou com grande vantagem o bem merecido Prémio de Honor
gratuitamente e decidiu tirar o curso de Biologia e está como estudante interno
frequentando a faculdade de biologia e outras demais que compõe o programa.
Logo que chegamos a New Haven, ficamos entusiasmados com o modelo de
construção dos muitos prédios que compõe em si a Yale Universidade; as suas
linhas de arquitetura estão bem parecidas com as do Reino Unido, coisa bem rara
e admirável seguindo as tradições inglesas, conseguindo manter essa grandeza
arquitetónica. No entanto tem
ao mesmo tempo elevado o seu prestígio
catedrático, que se torna espantoso e admirável em todo mundo, como único
modelo no ensino superior catedrático de alta classificação, como é e representa o
Yale University, não haja duvidas.
O Anthony Coelho ganhou esse mérito escolar do ensino superior, mas
provou-o ser um talentoso estudante, com seu esforço. Não temos dúvidas que
ficará para memória e recordação, no meio de jovens estudantes entre a
Comunidade de expressão portuguesa, pertencendo à classe dos prodigiosos e de
alto nível estudantil.
Muito teríamos a falar de sua audaciosa carreira que já empreendeu. Mas
vamos esperar um pouco mais. Pedindo ao Altíssimo Deus que o siga protegendo
e guardando nesta vida de perigos.
A comunidade Evangélica da Igreja Assembleia de Deus Emanuel sente-se
muito honrada e feliz, agradecendo ao nosso excelso Deus por nos honrar, pela
virtude, não somente intelectual, mas também no tocante à sua vida espiritual,
servindo ao Senhor nosso Deus, com seus dons espirituais na obra do Mestre e
Senhor dos senhores e Rei dos reis (apocalipse 19:16).
A todos os leitores desta notícia e Amigos do nosso Ministério aqui vai o
nosso encorajamento para a tua vida, de te voltares para o Senhor Jesus Cristo,
porque ele te ama muito e tem um lugar preparado para ti, se te voltares para Ele
de todo o teu coração. Ele te ama muito, e quer salvar-te. Sabias? Não percas esta
oportunidade que o Senhor Jesus te dá. O que o Senhor exige de ti é convertes-te
a Cristo de todo o teu coração, hoje mesmo.
Vai acompanhar também esta notícia as fotos da YALE UNIVERSITY.
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