
“Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me buscar, e se 

converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua 

terra.” 2 Crônicas 7:14 

 

Tatuí, 21 de abril de 2021 

Amados irmãos. 

 Somos gratos ao Senhor pelo cuidado que ele tem tido com nossa família e igreja aqui 

em Tatuí. Todos passamos por um ano difícil e as igrejas sofreram por não poderem estar 

totalmente ativas nos ministérios. Em Tatuí não foi diferente. Tínhamos muitos planos no início 

de 2020, inclusive um projeto evangelístico em um novo ponto da cidade. No entanto, não 

pudemos fazer as reuniões com a frequência e intensidade que havíamos planejado, mas ainda 

assim conseguimos fazer alguns cultos no novo ponto e de pregação e recebemos alguns 

visitantes no local. 

 Percebemos que foi um ano em que a igreja estava sob ataque, porém por outro lado, 

aqui em Tatuí os membros se fortaleceram na comunhão e no apoio mútuo nesse tempo difícil. 

Nossa igreja é composta por pessoas simples, que amam a Deus e que gostam de estar juntas, 

e isso nos alegra muito. 

 Apesar de todas as dificuldades no ano que passamos, a Beti conseguiu organizar um 

retiro feminino para as mulheres e moças da região e foi uma grande bênção. A data foi em 

janeiro deste ano, e o tema foi oração, então com tudo parado no ano passado, elas estavam 

sempre trocando pedidos e orando umas pelas outras e desafiando-se nos temas de oração que 

a Beti lançava a cada mês que antecedeu o retiro. Acabou virando o seu primeiro livro: “2020 – 

O Ano dos Desafios”. É um livro composto por 12 desafios de oração, para ser utilizado em 

grandes ou pequenos grupos de mulheres e moças. A irmã Heidi, esposa do pastor Alceu, foi a 

preletora do retiro e com todas as dificuldades e impedimentos conseguiram juntar ainda mais 

de 60 mulheres para o evento. 

 Agora com a reabertura de tudo, estamos com planos de reativar os projetos que 

estavam meio parados, inclusive o ponto de pregação, se Deus permitir e abrir as portas para 

isso. Também temos planos de reiniciar as atividades com os jovens. 

 No mais, vamos ver o que Deus tem preparado para esse ano aqui no ministério em 

Tatuí, na Igreja Batista do Arrependimento. 

 Agradecemos os irmãos e igrejas que por anos tem apoiado e orado por esse trabalho, 

Deus abençoe. 

      No amor de Cristo, 

       Pr. Rodinele Marcelo de Andrade 


