Cremos que os missionários devem sempre ser conduzidos em triunfo, sendo
guiados pelo Espírito Santo em cada decisão e percebendo as estações enquanto
estão no campo. A seguir, três famílias e uma missionária contam a você, irmão
e parceiro, as últimas boas novas, como algumas conquistas, os cumprimentos
de algumas etapas e também sobre o início de novas fases. Eles também relatam
algumas mudanças de estratégias ou até de localidade a fim de cumprirem o plano
de Deus e alcançar mais pessoas com o Evangelho na nação para a qual foram
chamados.

N

ós missionários devemos entender pelo
espírito qual a vontade de Deus com
relação à missão que nos é confiada,
compreendendo o tempo e as estações. Temos
que discernir o tempo de ir, o tempo de
permanecer e, se for o caso, o tempo de sair.
É claro que, quando somos chamados para um
povo em específico, não é fácil estar distante
dele, mas o bom é que, para tudo que nos é
requerido, há uma graça do nosso Pai nos
assistindo.

Servi no Rhema Angola até o final do ano
passado. Foi um tempo maravilhoso de muito
crescimento, frutos e boas experiências. Retornei
ao Brasil apenas por um período, o que não significa
retrocesso, mas sim um tempo para reforços e
descanso, pois há muitas coisas futuras que ainda
tenho para fazer em Deus no continente africano.
Algumas portas estão se abrindo e, no tempo e no
modo certo, continuarei seguindo o plano de Deus
para o meu ministério.

E

speramos relatar de maneira breve e
com emoção um pouco do que temos
vivenciado, durante esses anos, no campo
missionario. Como dizemos: “é muita onda,
mas somos surfistas e a prancha é Cristo”. Por isso,
temos tido muitas vitórias.
Uma grande conquista foi conseguirmos
o nosso visto permanente e o direito de residir
na Espanha. Estamos aguardando, agora, a
nossa dupla nacionalidade, que será uma das
próximas vitórias.
Mudamo-nos recentemente para Manlleu, em
Barcelona, e estamos muito comprometidos com a
proclamação da Palavra da Fé. Estamos pregando
e servindo através do ministério de socorros na

Iglesia su Mejor Vida e na
Escola Biblica Xplorenations.
Fazemos parte do grupo de líderes, sendo os
responsáveis pelo evangelismo e diaconato na
igreja local e pelo estudo bíblico nos lares em outra
cidade: “Ripoll”.
Também estamos felizes por vermos a nossa
filha bem, adaptando-se a um novo idioma, pois as
escolas aqui usam o catalão, embora o espanhol
seja falado em toda a Catalunha. Nós também
começaremos a estudar o catalão em setembro,
quando, aqui, se inicia o ano letivo escolar.

