
Tatuí, 11 de abril de 2020. 

 

Saudações em Cristo aos amados irmãos. 

 

Mais uma vez quero agradecer por meio desta, as orações e ofertas de irmãos que têm 

contribuído com a obra de Deus em Tatuí. 

 

No último batismo tivemos três jovens e uma senhora, que testemunharam sua fé em 

Jesus. Foi um dia bastante chuvoso, e apesar disso, tivemos muitos visitantes. 

Ajuntamos quase 70 pessoas. Na verdade, tivemos mais visitantes do que o total de 

frequentes na igreja. Foi uma benção. 

 

Estamos felizes, porque sentimos a igreja unida e sempre disposta a encarar desafios de 

comunhão e financeiros.  A igreja financeiramente tem sido auto-suficiente para pagar 

suas despesas com aluguel e materiais de estudo e manutenção. Temos sonhado em 

alcançar almas para Cristo com trabalhos de custo baixo e auto-sustentáveis, mantendo 

uma prática e doutrina cristã conservadora. 

 

A algum tempo estávamos querendo abrir um ponto de pregação em um bairro de casas 

populares chamado Pacaembú, aqui em Tatuí. O Senhor nos abençoou com a vinda do 

missionário pr. Miguel Joia e sua esposa D. Dawn. Um casal de missionários 

americanos que irão ajudar neste ponto de pregação e na igreja. Esse ponto de pregação 

vai custar apenas R$400,00 e nossa igreja pretende, toda sexta-feira, fazer cultos indo 

com minha van e outros carros de irmãos para participar dos cultos e receber os 

visitantes. 

 

Estamos aguardando em meio a essa crise do COVID19, a possibilidade de começar o 

trabalho evangelístico. Daí, neste meio tempo, conversando com um amigo meu que foi 

colega de seminário, pr. Edilson, (que estava em Boituva morando com sua família e 

sem ministério) sobre o tipo de trabalho que estamos fazendo em Tatuí, ele ficou muito 

interessado e topou para durante 12 meses morar em Tatuí e ajudar em nossa visão 

missionária. Ele pretende conseguir um sustento próprio para trabalhar aqui na obra de 

Deus. 

 

Muitas coisas têm acontecido ultimamente e sentimos que o Senhor tem um grande 

plano para a obra aqui em Tatuí. Quero agradecer aos amados irmãos que se lembram 

de nós em oração e sustento, o quanto que vocês têm feito parte disso. 

Creio que o mundo está passando por mudanças e a igreja urgentemente precisa se 

preparar para estas mudanças, adaptando-se para poder proclamar o Evangelho aos que 

não conhecem a Cristo. 

 

Nosso filho mais velho, o Sheifer, em março completou 18 anos e estamos orando que 

Deus direcione-o na Sua Vontade. Ele formou no ensino médio e vai tentar vestibular 

este ano, tem estudado muito em casa. Nossa filha Adassa, diz que quer ir para o 

seminário e um dia ser missionária. Peço orações pela saúde dela, porque ela tem 

constantes dores de cabeça. Nossa filha de três anos, Alissa, está crescendo bem e com 

saúde. A nossa filha na fé, Mary casou com o Stephen nos Estados Unidos e temos visto 

o Senhor abençoar esse casamento. 

 

Minha esposa Beti, sempre está atualizando no facebook  fotos e vídeos da igreja em 



Tatuí, todos estão convidados a verem a página: Igreja Batista do Arrependimento. 

 

Quero sempre dizer que nossa casa está aberta para os irmãos que querem conhecer a 

igreja em Tatuí e ter comunhão conosco. 

 

Na  paz de Cristo, 

Pr. Rodinele e família. 

 

 
 

 

 



Mary e Stephen 


