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QUERIDOS IRMÃOS,
É com muito prazer que estamos escrevendo a vocês aqui da
Guiana (inglesa). Em cartas anteriores tínhamos dito que
víamos a Guiana como uma pequena Índia e até como
Moçambique. Afinal a população da Guiana é formada por
descendentes de indianos e de africanos. Conhecíamos
apenas a cidade de Lethem que faz fronteira com o Brasil.
Mas logo que chegamos aqui começamos a ver que a Guyana
é muito diferente tanto da índia, quanto da África, apesar de
ainda conservar certas similaridades.
Tivemos uma ótima viagem e fomos ajudados por vários irmãos queridos que facilitaram muito
todo o processo que estamos vivendo. Em Boa Vista fomos hospedados na IBR do Calvário, onde
o Pr. Neemias e o Pr. Daniel foram muito hospitaleiros, porém sentimos muito a falta do
Pr. Douglas, que faleceu no início do ano. Tivemos a oportunidade de visitar algumas igrejas e
irmãos durante a semana que estivemos ali, mas o tempo foi curto e não deu para visitar todos.
Deus nos abriu a porta para entrarmos legalmente na Guyana, mas fomos informados pela Polícia
Federal que as fronteiras continuavam fechadas para turismo. Ao mencionar nosso propósito de
vir auxiliar as igrejas Batistas na Guyana o policial carimbou nosso passaporte e na Guyana
também fomos recebidos com Welcome (Bem-vindos).
Aqui em Georgetown, capital da Guyana fomos recebidos pelo Pr. Renato, missionário da missão
Maranata que está aqui já há 3 anos. Estamos hospedados na casa de um irmão guianês a quem
pagaremos aluguel nesses primeiros meses enquanto ele vai para o Brasil.
Pedimos suas orações pela nossa adaptação nesse país. O custo de vida aqui é quase três vezes
mais alto do que no Brasil, principalmente alimentação e aluguel. Precisamos entender os
costumes do povo e seu modo de pensar. Queremos conhecer melhor as igrejas e sua situação
espiritual para podermos servir melhor a esses irmãos.
Nosso propósito é compartilhar nossa visão missionária para a liderança nacional aqui e assim
contribuir com o surgimento de mais obreiros e mais igrejas que olhem além de suas próprias
fronteiras e vejam os campos ainda não-alcançados. Contamos com seu apoio e orações a nosso
favor e em favor de todo o ministério Brasil-Índia.Visão-2020.
Em favor dos Não-alcançados,
Pr. Jefferson & Epi
Veja em anexo as

NOTÍCIAS DOS MISSIONÁRIOS
INDIANOS, do trabalho em
MOÇAMBIQUE e em RONDÔNIA.

NOVA CONTA BRADESCO:
Ag 3131 - C.C. 167558-2
PIX: 085.238.968-05

BRASIL.ÍNDIA-VISÃO.2020 - Auxiliando missionários nacionais indianos a alcançar os NÃO ALCANÇADOS

Pr. Amiya & Sabita - Passaram por dias difíceis tanto na saúde
quanto devido a problemas relativos ao ministério, mas estão
bem e resolvendo os problemas. O Instituto Bíblico perdeu
2 alunos, porém, recebeu outro. Continuamos nos reunindo com
eles semanalmente. A igreja Batista Boas Novas vai bem, mas
realizando as programações apenas online.
Pr. Rohit & Jyoti - Orem para um programa de evangelismo a ser realizado nas
vilas remotas de West Sikkim. Eles farão uma pesquisa na região onde não há
cristãos. Que o Senhor abra o caminho para que aquele povo conheça o
Evangelho. Orem pela viagem e pela saúde deles. O inverno já começou e é
muito frio nessa época naquela parte das montanhas do Himalaya.
Pr. Athing & Marvirose - Estão terminando a ampliação do templo pois a cada ano a igreja ali tem
crescido. Querem terminar a obra até o Natal. Lembrando que eles dirigem uma escola e um Orfanato.

Pr. Suman & Lungnala - Ele diz que, como
resultado das orações dos irmãos e por suas
contribuições sacrificiais, o Senhor tem
abençoado a obra em Sonada, Darjeeling, e
recentemente houve o batismo de 9
pessoas. 31 discípulos completaram o curso
Nova Vida em Cristo do ministério Fonte de
Luz, que é uma das nossas ferramentas de
discipulado. Eles agradecem a Deus por
poderem levar a Palavra de Deus pelas ruas
e pela oportunidade de orar por muitas
pessoas. Eles distribuíram mais de 1000
Bíblias em nepalês e inglês gratuitamente
para crentes e não crentes interessados.
Pr. Tanthuibou & Ruth - Eles têm trabalhado com vários pontos de pregação
onde ele coloca alguns obreiros que ele mesmo tem treinado. Além de
semanalmente ajudar na implantação de uma igreja em Siliguri, ele continua
ajudando uma congregação que ele deu início nas montanhas de Darjeeling.
Esse ano eles batizaram 19 novos discípulos, realizaram 2 acampamentos
para crianças e 1 para jovens. Orem pelo sustento desses missionários e por
sabedoria na condução dos trabalhos.
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Pr. Bimal & Malah
Queridos amigos e parceiros de oração,
Saudações a todos no nome de nosso Senhor e salvador Jesus Cristo.
Espero que todos vocês estejam indo bem e aqui também estamos indo
bem.
Obrigado a todos vocês por suas preciosas
Com os surdos
orações e apoio ao nosso ministério. Todos
sabemos que por causa da pandemia não
tínhamos permissão para sair e visitar os
lares. Ainda assim, Deus é tão misericordioso
conosco e continuamos fazendo as aulas
online, embora não seja tão eficaz como as
aulas presenciais. Mas desde o mês passado
começamos nossos cultos da igreja nos
reunindo em minha casa. Domingos e terças
reunimos em minha casa e as sextas-feiras
fazemos algumas reuniões de oração on-line.
Estamos procurando alugar um salão para a
igreja, mas ninguém está disposto a alugar para uma igreja
porque a maioria dos proprietários são de outras religiões. Tudo
acontece de acordo com o propósito de Deus (Rom 8:28).
Este ano distribuímos 784 Bíblias em nepalês para várias igrejas,
incluindo o país vizinho Nepal.
Entre os surdos, levei mais de 5 anos para reuni-los
na igreja, mas agora a pandemia os colocou no
mesmo lugar de antes. Tão poucos surdos estão
frequentando a igreja. Ainda estão dando a desculpa
da Covid. Por favor, orem por eles.
Eu e minha esposa oramos e planejamos começar
um novo ponto de pregação entre o povo nepalês
nas montanhas. Estamos visitando o novo lugar que
fica a 24km da nossa casa em direção a Darjeeling.

Dia de Ação de Graças

Teinamento sobre eletricidade para os evangelistas

Família da Igreja

Fomos capazes de ensinar alguns plantadores de
igreja sobre eletricidade para ajudá-los a
desenvolver suas habilidades e auxiliar no seu
sustento.
Ontem tivemos um programa de ação de graças
com os membros da nossa igreja e outros
convidados.
Por favor, continuem orando por nossa
necessidades de um salão para a Igreja, pelo ministério com os surdos e para que mais almas sejam
salvas.
No Serviço do Mestre,
Pr.Bimal & Mala
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MOÇAMBIQUE - ÁFRICA

Fico feliz em informar que o trabalho na Igreja Batista Fundamental em Malanga,
Maputo, tem continuado e segue firme sob a liderança do irmão Canodilho.
Tenho me reunido semanalmente com ele e com vários outros irmãos para
estudo bíblico. Primeiramente seguimos uma série sobre como sermos servos
uns dos outros e agora estamos seguindo outra série sobre homens da Bíblia que
deram exemplo de servir. Estamos estudando sobre Davi.
O Pr. José Bezerra, presidente da nossa missão MBBF, tem se reunido conosco também e têm auxiliado
os irmãos ali em como preparar e estabelecer os Estatutos da igreja.
Damos graças a Deus pela fidelidade dos irmãos na assistência aos cultos, ainda que com muita dificuldade
devido as restições por causa da COVID. Por falar nisso, oremos por Moçambique pois essa nova variante
que começou na África do Sul é muito preocupante. Aliás, oremos por todos nossos irmãos africanos.

Continuamos servindo e auxiliando os irmãos da Congregação que foi iniciada por meus pais ali na pequena
cidade de São Felipe d’Oeste, em Rondônia. Todas as Quintas-feiras temos um estudo bíblico online e os
irmãos se esforçam para estarem presentes. As vezes temos visitantes assistindo esses cultos.
Durante os Domingos o Pr. Cleis tem feito uma escala com os pastores da região que têm ido realizar os
cultos presenciais. Damos graças a Deus pelo sacrifício e esforço desses irmãos.
Estamos orando e aguardando que o Senhor vai enviar um missionário para morar ali na cidade e junto com
esses irmãos trabalhar para o desenvolvimento dessa igreja alcançando mais almas e fazendo discípulos.
A Primeira Igreja Batista Regular de Rio Branco, AC é a igreja mãe e o Pr. Ernandes tem se esforçado para
ajudar essa igreja visitando e trazendo irmãos com ele de tempos em tempos.
Pedimos que os irmãos orem conosco para o surgimento de mais obreiros para a seara do Senhor.

Meu irmão, Edson Quevedo Soares está se formando esse ano no
Seminário Batista do Cariri e seu projeto é retornar para Rondônia e
ajudar a preparar obreiros para aquele campo.
Pedimos também suas orações para o regresso dele com sua família, e
para esse novo desafio.
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Chegada em Georgetown

Georgetown – Capital da Guyana

Igreja Batista Regular em Barbice há 3 horas da capital

Sea Wall – Muro de contenção

Irmão Sati, que está nos hospedando
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Pr. Renato Santos e família

