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Desde que
me tornei
nutricionista,
Deus tem
me usado
muito nesta
profissão para
o engrandecimento do
seu Reino.
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Q

uando eu tinha apenas 6 anos,
tomei a decisão de seguir a Jesus.
Naquela mesma época Deus
começou a dizer que me levaria
para longe, pois Ele tinha uma missão para
mim. Sempre que faziam desafios missionários, lá estava eu, me colocando diante do
Senhor para o servir.
Aos nove anos me tornei Mensageira do
Rei, comecei a orar por uma missionária que
estava na África e me envolvi ainda mais
com missões. Naquele tempo fiquei doente,
com febre reumática, mas, aos 11 anos, fui
curada por completo durante uma vigília de
oração, em que meus pais me consagraram
totalmente ao Senhor Deus. Participei de
vários projetos missionários com a juventude
da Igreja Batista Central de Campinas e de
vários congressos missionários.
Quando estava no segundo ano da
Faculdade de Nutrição, participei de um
retiro vocacional em Atibaia/SP. Naqueles dias, Deus me falou tão claramente, que
meu desejo era abandonar o curso imediatamente e ir para um seminário. Porém,
meus pais, pastores e a missionária Analzira Nascimento foram usados por Deus
para me aconselhar a terminar o curso, pois

esta profissão seria útil no ministério que o
Senhor tinha para mim. Então, depois de
me formar em Nutrição, fui cursar a Faculdade Teológica.
Após alguns anos de profissão, participei do projeto “Pescador Jovem Moçambique” (promovido pela JUBAM). Foi minha
primeira experiência transcultural como nutricionista. Nunca mais fui a mesma! Conheci
meu marido naquele projeto e nos casamos
no ano seguinte, visando voltar à África.
Mas Deus tem o seu tempo, e Ele nos levou
primeiramente aos campos dos batistas
mineiros, onde nos preparou melhor (agora
também sou assistente social) para voltarmos, desta vez, a Guiné-Bissau (África) com
nossos três filhos, que estão juntos conosco
nesta missão.
Desde que me tornei nutricionista, Deus
tem me usado muito nesta profissão para o
engrandecimento do seu Reino. Atualmente
estamos trabalhando em Guiné-Bissau com
o projeto Semeando Vida, no subprojeto
Sementinha de Vida, que é o atendimento
nutricional às gestantes e crianças em seus
primeiros anos de vida, e o Plantinha de
Vida, que é o acompanhamento nutricional
feito às crianças das unidades do PEPE em
Guiné-Bissau.
Tenho tido a oportunidade de ver muitas
pessoas serem salvas por Jesus através das
minhas profissões. Agradeço a Deus pelas
pessoas que Ele usou para que eu me tornasse um instrumento Dele. Ele me escolheu,
ungiu e capacitou com estas estratégias para
ser Sua voz para as nações!

