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QUERIDOS IRMÃOS,
Como é do seu conhecimento, através das cartas que enviamos periodicamente, temos
orado e entendido que a vontade de Deus para nós, enquanto não podemos retornar à
Índia, é que possamos auxiliar o trabalho missionário na Guiana inglesa. Vemos esse país
como uma pequena Índia, onde o povo, em grande parte, é descendente de indianos.
A população da Guiana é diversa, variando de herança asiática a latina, mas o inglês é a
língua oficial do país. A situação religiosa também é bastante diversa, com o hinduísmo
e o islamismo desempenhando um papel predominante.
O trabalho Batista Regular deu-se início por missionários da BMM em 1954. Mas quando
as portas para os estrangeiros foram fechadas na década de 70, desde então essas igrejas
começaram a sofrer. Há 4 igrejas Batistas Regulares na Guiana precisando de muita
ajuda. Dois casais de missionários brasileiros têm feito o possível para ajudar: Pr. João
Nascimento, da missão Maranata, está há 13 anos ali. Porém sua esposa foi diagnosticada
com câncer e tiveram que voltar ao Brasil esse ano para seu tratamento. Outro casal,
também da missão Maranata, Pr. Renato Santos, está na Guiana há quase 3 anos. Ele se
credenciou também no programa do Centro de Treinamento Bíblico para Pastores e
Líderes, que é o que estamos usando na Índia. Eles irão começar as aulas já no mês de
setembro, quando gostaria de estar lá para ajudar. O apoio das nossas igrejas Batistas
fundamentalistas do Brasil a esse país vizinho é muito necessário. Temos contado com
o apoio de Igrejas Batistas Regulares, Bíblicas e Independentes. Nossa visão é, de alguma
forma, unir esforços para alcançar os povos não-alcançados e, se for da vontade de Deus,
levantar obreiros guianeses, que já falam inglês, para auxiliar o trabalho missionário na
Índia, o país que tem o maior número de povos ainda não-alcançados.
Gostaríamos então, que os irmãos continuassem nos apoiando com esses planos, uma
vez que temos total apoio da nossa igreja enviadora e da nossa missão MBBF. Planejamos
sair daqui de Curitiba na próxima semana. Estamos esperando o resultado do exame de
Covid_19, pois eu e a Epi pegamos uma gripe e não poderemos viajar caso for positivo.
Orem por nós, pela compra das passagens que estão caríssimas, pela viagem, em si, que
sempre é um risco, e pela nossa adaptação nesse novo país. Estamos enviando um vídeo
com mais detalhes. Muito obrigado por estarem nos acompanhando até aqui.

