
Tatuí, 30 de dezembro de 2020

2020 – Um ano difícil que se encerra, mas damos graças a Deus pelo ano que se passou 
e como pudemos ver a benção dele aqui na Igreja Batista do Arrependimento, em plena 
pandemia.

O pastor Miguel e d. Dawn chegaram de mudança para Tatuí em março de 2020, para 
somar forças na obra missionária aqui na igreja e tem sido uma bênção tê-los conosco desde 
então.

Durante todo o ano, os irmãos se mantiveram fiéis em todos os sentidos, tanto em seu 
compromisso com o Senhor como financeiramente, e não nos faltou nada para suprirmos 
todas as despesas do aluguel da igreja. Pelo contrário, em meio a todo alvoroço de 2020 
recebemos ofertas de mais de cem mil reais para iniciarmos uma construção, em grande parte 
proveniente de irmãos americanos. Diante disso, planejamos iniciar a construção de um salão 
social em 2021 para podermos sair do aluguel e estamos ansiosos para começarmos esse 
projeto.

Também durante esse ano a igreja foi organizada no cartório, já temos nosso próprio 
cnpj agora! Foi um processo relativamente rápido e isso nos ajudará na construção que está 
por vir.

Outra vitória esse ano foi abrirmos um ponto de pregação em um bairro afastado da 
igreja, chamado Novo Horizonte. Estamos realizando cultos todas quintas-feiras à noite e tem 
sido muito prazeroso ver todos os irmãos da igreja abraçando esse projeto, tanto para pintura, 
limpeza do local e também para marcar presença nos cultos. Com certeza é uma luz naquele 
bairro e uma oportunidade para as pessoas se achegarem à Cristo e ouvirem da Palavra.

A Beti ficou o ano todo planejando o retiro feminino das igrejas da região, 
incentivando-as em desafios mensais de oração, visto esse ser o tema do retiro que foi 
transferido de outubro de 2020 para janeiro de 2021. Os desafios de oração mensais foram 
uma bênção e já estão virando um livro – 2020: O ano dos desafios!

Também já fazem mais de quatro meses que uma jovem da igreja está morando 
conosco. A Vitória tem 17 anos e veio morar em nossa casa e já está bem adaptada com a 
gente. Tem sido uma bênção tê-la conosco. Parece que de tempos em tempos Deus nos dá 
mais alguém para fazer parte da nossa família por um tempo e tem sido muito bom.

Foi um ano de dúvidas, incertezas, desafios, vitórias, conquistas, e muitas bênçãos e 
acima de tudo, pudemos ver Deus agindo no meio de cada uma dessas coisas, por isso 
podemos agradecer pelo ano que se passou e vamos ver o que nos espera no ano que está à 
nossa frente, pois Deus já sabe. 

No amor de Cristo, 

Pr. Rodinele e família.




