MEU TESTEMUNHO – SALVAÇÃO É MINISTÉRIO

Conheci ao Senhor Jesus Cristo aos dezenove anos de idade, apesar de frequentar a igreja
Batista, desde a mais tenra infância, levado por minha mãe, irmã Mariana. Por causa da minha
criação, sentia-me um crente, até considerar seriamente a Palavra de Deus, que confrontou as
minhas falsas crenças pelas pregações do pastor Jacó Schopf. Foi através da pregação da palavra
de Deus que cheguei ao reconhecimento da miséria da minha alma, e percebi o quão miserável e
desprezível as minhas atitudes me tornavam; reconheci a incapacidade de produzir a minha
própria salvação, e me rendi aos pés do Senhor Jesus Cristo.
Após conhecer ao Salvador, na Igreja Batista Regular do Calvário -DF, senti um grande
desejo de servi-lo, de ser útil na sua obra, e envolvi-me no trabalho de evangelização realizado
pela mocidade da igreja, que era muito dinâmica, que ajudou muito no meu crescimento espiritual.
Um ano após a minha salvação, 1985, quando estava indo a primeira jovem daquela abençoada
mocidade para o seminário, senti o desejo de ir para o seminário para compreender melhor a
Palavra de Deus a fim de ensiná-la, tendo em vista tanto o trabalho de evangelização que fazíamos,
como também o ensino nos lares. Entretanto suprimi este desejo por três anos, criando desculpas
para não ir.
No entanto, Deus foi mais forte do que eu. O que despertou em mim a necessidade urgente
do meu chamado foi a carência que as pessoas tinham do Evangelho, a qual notei através do
trabalho de evangelismo que fazíamos e o aumento dos falsos ensinos, confundindo os meus
irmãos na fé. Entendi que precisava me preparar para ajudá-los, mas ainda existia obstáculos.
Uma grande dificuldade para que eu atendesse a direção de Deus para ir ao seminário e,
posteriormente, para o ministério, era a dificuldade que tenho para me comunicar com as pessoas.
No entanto, o versículo que foi decisivo para que eu atendesse o chamado de Deus foi Êxodo
4.12; através dele, Deus falou comigo; entendi que só deveria falar o que Deus tinha a dizer. Em
1988, segui a direção de Deus e ingressei no seminário, onde permaneci até o fim de 1992.
Em 1992, fui formado pelo Seminário. Depois de formado, por algum tempo trabalhei no
Seminário na manutenção e ao mesmo tempo, com minha esposa, Sofia, com a qual casei logo
após a formatura, servia na Igreja Batista Regular Filhos da Luz, auxiliando o missionário norteamericano Randal Pollard, com o qual ficamos dois anos. Foi um bom tempo de aprendizado. Em
1995, atendendo a um apelo de ajuda, com uma cachorra e uma geladeira velha, eu e minha esposa
embarcamos, no porto de Belém, para Santarém, no Oeste do Pará, onde iríamos dar apoio a um
outro casal de Missionários norte-americanos Jim e Rhonda Shaw. Por três dias subimos o Rio
Amazonas, até chegarmos ao nosso destino. Por doze anos servimos naquela região, onde tivemos
nossas três filhas, Safir, Sarah e Susana. Durante esse tempo de servimos ali, e viajando pelo Rio
Amazonas, percebemos a grande carência de obreiros daquele vasto Estado.
Em 2008, retornamos para Região Metropolitana de Belém, Ananindeua, para dar auxílio
a uma igreja que estava sem pastor. Em 2011, enquanto apresentávamos o projeto para a nossa
igreja no Distrito Federal, ela ficou sem pastor e a igreja nos convidou para assumir o pastorado,
onde permanecemos por seis anos. Nesse período, juntamente com pastores locais, em gosto de
2011, iniciamos um Instituto Bíblico. Em 2017, retornamos para Estado do Pará, onde hoje
estamos trabalhando na organização de uma igreja, onde pretendemos ficar mais 2 anos. Além do
trabalho na igreja, tenho trabalhado na criação de um instituto on-line juntamente com outros
pastores, especialmente para trabalhar na formação de obreiros para estes campos mais distantes
(https://filotheoi.com/edificar). Orem por nós, pois após estes dois anos devemos reavaliar e
redefinir o nosso ministério.

