
Como é do conhecimento 
de muitos, passamos 
alguns anos na cidade de 

Chillán, trabalhando, treinando e 
fundamentando a primeira “Iglesia 
Verbo de Vida” no Chile, para a 
propagação da palavra da fé nesta 
nação. Tivemos a direção e orientação por parte 
do Ministério de deixarmos o casal Ernani e Helcy 
Franco dar continuidade a obra de Deus na cidade 
de Chillan. Deus tem nos chamado para ampliar a 
visão e continuar avançando.

 Durante os mais de dez anos em que 
estamos no Chile, tivemos a oportunidade de passar 
a visão de Deus para muitos chilenos, entre eles, o 
casal Cristopher e Marcela Pozo, que estão conosco 
desde quando chegamos a esta nação. Agora, eles 
iniciaram uma obra na cidade de Rancágua.

 Hoje, estamos em Santiago, capital do Chile, 
começando uma nova obra. Tem sido um novo tempo 
de conquistas e tempo de crescimento nesta nova 
etapa. Temos realizado estudos bíblicos em algumas 

Completamos, no dia 29 de maio, um ano e 
oito meses da nossa chegada à Cidade de 
Guatemala. Aqui estamos vivendo uma réplica 

do Brasil nos anos 80, quando a Palavra da Fé chegou 
e mudou todas as áreas da vida dos brasileiros. E 
cremos que assim será com a Guatemala. 

 Deus cuidou de nós em todo tempo, desde 
a nossa chegada aqui até o aluguel da nossa casa 
e, posteriormente, o aluguel do prédio para darmos 
início à igreja. Dessa forma, vemos a cada instante 
a graça de Deus e o Seu favor através dos homens, 
bem como a Sua proteção e provisão. 

 Estamos associados à AMEG (Associação de 
Ministros Evangélicos de Guatemala), uma entidade 
interdenominacional que nos tem dado amparo 
jurídico como pastores e como igreja.

 Ao completar um ano e onze dias na 
Guatemala, recebemos as nossas cédulas de 

casas e já estamos trabalhando para, em breve, 
podermos alugar um local e iniciarmos uma igreja.

 Em Junho, recebemos o Pr. Marcos e Eunice 
Honório, que estão aqui como nossos parceiros e 
supervisores. Com eles, realizamos a nossa primeira 
conferência nacional, denominada: “Exaltando a 
Palavra de Deus”, com a participação também dos 
irmãos das igrejas das outras duas cidades.

 Nossos filhos já estão bem adaptados a 
nova cidade e escola e nos ajudam muito com os 
trabalhos da igreja. 

 Estamos felizes com o que Deus tem feito e 
sabemos que Ele continuará com esta boa obra.

identidade como estrangeiros residentes no país, 
nossas habilitações para dirigir e o nosso NIT 
(semelhante ao CPF).

 Todas estas conquistas vieram com esforço 
e oração. Ele nos enviou para libertarmos esta 
nação do cativeiro da religiosidade através do amor 
e da revelação da Palavra. Verdadeiramente, a sua 
fidelidade nos tem alcançado a cada dia.


