Piumhi, 04 de Março de 2020
“Conjuro-te, perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua
manifestação e pelo seu reino: 2prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige,
repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina..” 2 Timóteo 4.1-2

Aos amados irmãos em Cristo e companheiros na obra missionária;
Já estamos em março e, pela graça de Deus, muita coisa já
aconteceu na obra missionária aqui em Piumhi e em nossas vidas
desde a última carta em dezembro. Sendo assim, com alegria,
compartilhamos estas bênçãos com vocês:
No Natal celebramos um culto evangelístico com a pregação do
evangelho e vários hinos entoados pelas crianças e o coral da igreja,
com uma confraternização com muito sorvete no final e, na virada do
ano, celebramos um culto de ação de graças com testemunhos, louvores,
meditação na palavra, um delicioso churrasco e um ótimo tempo de
comunhão entre os irmãos. Na ocasião, tivemos conosco a família do Pr.
Márcio Bastos da Igreja Batista da Fé em Juazeiro do Norte/CE e a
família Klein de Pinhais/PR. Foi uma grande bênção.
Nos dias 1 e 2 de Fevereiro realizamos uma pequena EBF com as
crianças da cidade. O tema foi “O Plano Perfeito”. 23 crianças
participaram no sábado e 10 no domingo. Elas ouviram o evangelho,
cantaram, brincaram, lancharam, fizeram trabalho manual
relacionado ao tema e conheceram a igreja. Foi uma grande bênção.
Pedimos oração para que a semente do evangelho nasça e dê frutos
no coração destas preciosas crianças.
Ainda em Fevereiro, no dia 8, participamos de um culto evangelístico na cidade de Passos, onde
está sendo implantada a Igreja Batista Esperança pelo Pr. Cleiton Souza e sua família. Adotamos
este projeto e temos participado ativamente dele em oração e
financeiramente. Fomos em 12 irmãos aqui de Piumhi,
juntamente com o Pr. Vanderley de São Roque de Minas. Além da
comunhão com os irmãos que já se reúnem ali na casa do pastor,
tive o privilégio de compartilhar a Palavra de Deus. Foi uma
grande bênção. Pedimos oração por este trabalho, pela salvação
de almas, pelo sustento da família e por um local adequado para
os cultos.
Na semana seguinte, Deus nos deu a graça de recomeçar o
ministério nas escolas da cidade e, no primeiro dia, fiz algo
diferente, apresentando meus livros sobre videogames para as
crianças e doando um exemplar de cada para a biblioteca das
duas escolas. Usei este tema que chama tanto a atenção das
crianças e adolescentes para falar do evangelho de Cristo, da
família, amizade, trabalho e do bom uso das tecnologias. Fiz uma
pequena exposição com itens retro e todas as crianças receberam
um marcador de páginas e o folheto evangelístico “Eternal Life:
O jogo da vida eterna”, baseado em um dos capítulos do livro. Pedimos oração por este

ministério nas escolas e para que Deus abençoe a expansão deste projeto, pois nosso propósito,
se o Senhor permitir, é alcançar as escolas estaduais, usando o livro como porta de entrada.
Orem para que Deus nos dê sabedoria e abra o coração das crianças, jovens, adolescentes e
professores para o evangelho de Cristo Jesus.
E no fim do mês, durante o carnaval, tivemos o privilégio
de viajar para Curitiba e participar do acampamento da
CONJOB (Concentração de jovens Batistas de Curitiba e
região). Coube a mim a responsabilidade de pregar a
palavra de Deus para os 98 jovens presentes no tema: “O
Jovem e o Evangelho Radical: Vida, estilo, missão”.
Foram sete mensagens e um precioso tempo de
comunhão com os jovens, a liderança do evento e os
pastores presentes. Nos dias seguintes, Deus nos
concedeu a graça de rever amigos queridos, além de
participar do culto na Igreja Batista Bereiana em São José
dos Pinhais. Graças ao Senhor a viagem correu bem e voltamos alegres para casa. Pedimos
oração pelo fruto das pregações na vida dos jovens.
Além disso, continuamos as atividades da igreja, temos
uma frequência média de 30 pessoas nos cultos e, graças a
Deus, sempre temos visitantes. Nossa EBD sempre começa
com um café da manhã e os cultos de oração nas terças tem
um bom grupo de irmãos presentes. O ministério com as
crianças continua firme, os membros da igreja estão sendo
treinados para servir na igreja e já estão trabalhando
bastante e, se o Senhor permitir, teremos algumas
conferências durante o ano e a conclusão das construções.
Agradecemos a Deus por Sua fidelidade e aos irmãos pelas orações. Por favor, continuem
clamando ao Senhor por nossa família, nossa saúde, nossos filhos, por sabedoria no ministério,
pela proteção do mal, pela missionária Fran que nos auxilia e pela salvação de vidas na região.
Despedimo-nos com gratidão em nossos corações,
No amor de Cristo,
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