
é um grande treinamento. O Senhor tem me 
equipado a cada aula com novas ferramentas para 
que eu cumpra o chamado que Ele me confiou.”, 
testemunhou a aluna Joyce Petinuci, menbro da 
Igreja Cristã Renovada, São Paulo.

VISITA ESPECIAL
 Uma das várias programaçãoes e atividades 
extra-sala, neste primeiro semestre de 2012, 
foi uma visita especialíssima à residência dos 
missionários fundadores do Ministério Verbo da 
Vida, o Ap. Bud e Jan Wright. Ela, o bispo Guto e 
Suellen Emery os receberam gentilmente. Mama 

Jan, como é conhecida, compartilhou muitas 
experiências e conversou bastante com eles. Todos 
ficaram admirados com o exemplo de obediência e 
perseverança do casal e aprenderam muito nesta 
tarde, que, certamente, foi inesquecível!

“Nós perguntamos e ouvimos sobre o inicio do 
ministério deles. Mama Jan comentou sobre 
algumas das dificuldades que tiveram que vencer 
pela perseverança e pela obediência. É muito nítido 
o amor deles pelos brasileiros. Agradeço ao Senhor 
por esse ano na ERMM e pela nossa diretoria que 
nos tem proporcionado momentos tão marcantes 
como esta visita.”, relatou a aluna Leide Andrade, 
membro da Igreja Verbo da Vida, Ceará.

 No ano de 2008, Ronnie Princi, que havia se 
mudado de São Paulo para Campina Grande, estudou 
na ERMM. Segundo ele, a escola trouxe conhecimentos, 
experiêcias e conexões divinas que o acompanham em 
sua caminhada.

 No ano seguinte, ele e sua esposa, Luciana Princi, 
perceberam que era o tempo de sair do país, juntamente 
com suas duas filhas Maria Clara e Júlia, à época com 6 
e 12 anos, respectivamente.

 A Itália foi o destino inicial, uma vez que lá 
Ronnie concluiu seu processo de conquista da cidadania 
italiana. Em seguida, foram para a Inglaterra auxiliar os 
missionários Edenilson e Lilian, onde passaram 8 meses.

 Hoje, a família Princi está na França, mais 
especificamente na cidade de Tours, região central do 
país, auxiliando o Pr. Fernando Borja na Église Parole de 
Dieu e na escola bíblica.


