
Os Missionários Josafá e Bianca são os líderes 
da Igreja Verbe de la Vie, em Montreal, no 
Canadá. Esta obra completou o seu primeiro 

aniversário em 16 de abril de 2012. 

 “Fizemos um culto de celebração, motivo de 
muita alegria para nós e para todas as famílias que 
se reúnem aqui. Na comemoração, tivemos o Pr. Ken 
Taylor (Diretor do Rhema Québec) como preletor do 
culto de aniversário. Ele e a sua família são uma 
grande bênção para nós desde que chegamos aqui. 
Além disso, também desfrutamos de um maravilhoso 
café da manhã tipicamente brasileiro, diminuindo 
um pouco a nossa saudade e concedendo aos irmãos 
a oportunidade de conhecer um pouco das delícias 
brasileiras.”, relataram os missionários.

 E, como em todo aniversário, os convidados 
não poderiam deixar de honrar a “aniversariante” 
com um presente especial. Por isso, os irmãos 
levantaram uma oferta especial com o intuito de 
financiar a próxima fase da igreja: o aluguel de um 
local maior, com dois salões, para que possa acolher 
o templo e também a sede do Rhema Montreal, 
alcançando assim mais pessoas nesta cidade e com 
melhores acomodações.

 O casal conta que recentemente registrou 
a igreja junto ao governo canadense: “isto nos 
possibilitará firmar o contrato de aluguel para 
recebermos e alcançarmos mais pessoas com a 
Palavra da Fé. Já estamos procurando esse imóvel.”, 
disseram. 

 A seguir, Josafá e Bianca relatam outras 
boas novidades direto do Canadá: 

 Na nossa vida cotidiana, também estamos 
vivendo novos desafios. Nós começamos a trabalhar 
secularmente, embora ainda não seja exatamente 
em nossa área de atuação profissional. 

 Essas oportunidades de emprego tem 
nos ajudado em vários aspectos: maior sustento 
financeiro, fluência na língua francesa, conhecimento 
de novas pessoas e mais integração com a cultura 
local.

 Mais uma novidade é o avanço do Rhema, 
que, em setembro deste ano, irá abrir mais uma 
escola, agora na cidade de Quebec, totalizando 3 
escolas na província (as que já existem estão nas 
cidades de Montreal e Drummondville). Além disso, 
o pastor Ken Taylor, junto com a diretoria do Rhema, 
na França, conseguiu a aprovação para avançar para 
outra nação de língua francesa, o Haiti. 

 Estamos muito felizes em ver o nascimento 
do Rhema Haiti. E, antes mesmo de ser iniciado, já 
temos ouvido muitos testemunhos vindos daquela 
nação. 

 As aulas no Rhema Haiti irão começar ainda 
em 2012, e já tem 100 pastores inscritos, fora as 
“as ovelhas pelas quais são responsáveis.

 Nós ainda não tivemos a oportunidade de 
irmos ao Haiti, mas, mesmo de longe, estamos 
acompanhando tudo e ajudando-os no que nos é 
pedido. Mas, na próxima oportunidade, Josafá irá 
acompanhar a diretoria em uma viagem a esta 
nação para dar continuidade aos preparativos de 
abertura desta obra.

 Pedimos ao povo do Verbo da Vida no Brasil 
que orem pela implantação desta escola, pois 
cremos que a Palavra da Fé será um instrumento de 
Deus para reerguer esta nação tão devastada pelo 
terremoto. 

 Cremos que um novo tempo chegou para o 
Haiti e queremos ser participantes disso como igreja 
suporte aqui no Canadá.


