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Ananindeua, 24 de novembro de 2021
Amados irmãos, que esta os encontre em paz e desfrutando plenamente da

abundante graça de Deus. Pela graça de Deus, estamos bem. Deus tem cuidado de
nós,  dando-nos  boa  saúde e  suprindo nossas  necessidades a  seu tempo.  Abaixo
descrevemos como está o nosso ministério, nossos desafios e projetos em busca de
apoio e oração. 

OS DESAFIOS
São tempos de muita correria para colocar as coisas em ordem aqui, o que nem sempre é fácil.

Temos corrido atrás para conseguir todas as documentações da igreja para podermos construir, o que
tem sido um grande desafio. Finalmente conseguimos registrar a a nossa congregação, tirar o CNPJ e
colocar duas propriedades no nome da igreja, o que foi muito dispendioso financeiramente para nossa
pequena congregação em tempos de crise financeira. Por isso somos gratos a Deus pelas ofertas que
recebemos e apoio de irmãos, caso contrários, teríamos
maiores  dificuldade.    Apesar  de  termos  conseguido
colocar  muita  coisa  em  ordem  para  podermos  da
seguimento  a  nosso  projetos,  ainda  falta  passar  uma
propriedade para o nome da igreja, que é justamente é o
local  onde  nos  reunimos  hoje.  Neste  caso  há  uma
aparente  dificuldade,  pois  quem  estava  de  posse  da
procuração  já  faleceu  há  algum  tempo  e,  por  isso,  a
propriedade está  em um inventário.  Entrei  em contato
com um dos filhos do irmão que partiu para está com
Cristo, e o filho mostrou boa disposição para nos ajudar.
Apesar disso, seguimos lutando e contando com o apoio e
oração dos irmãos.

SAFIR
Agradeço aos irmãos que oraram por minha filha, Safir, e pelas ofertas que recebemos para que

ela pudesse ir conhecer o seminário em Natal - RN. Graças ao bom Deus,  ela fez uma boa viagem.
Gostou muito das aulas, do ambiente e dos professores. Se Deus permitir, deverá ingressar lá no início
do próximo ano. Agradecemos à igreja Batista Regular do Calvário-DF, que não somente aprovou a ida
dela para o seminário, como também se dispôs a ajudá-la com parte das despesas do curso. Continuem
orando por ela para que seja sempre submissa à vontade de Deus. Irá fazer muita falta para nós, pois
tem sido de grande ajuda para o nosso ministério.

PROJETOS
Estamos pensando permanecer aqui em Ananindeua, no Pará, neste trabalho, por mais dois

anos, se assim for da vontade de Deus, a quem somos submisso, independente dos nossos planos, pois
a resposta certa sempre vem dele. Tendo isso em vista, estamos projetando preparar um substituto
para continuar liderando o ministério aqui.

Pela  graça  de  Deus,  um  casal  se  dispôs  a  se  preparar  para  este
desafio – Irmão Rafael e sua esposa Geucielly. Algum tempo atrás,
mesmo antes do casamento, ambos já haviam manifestado interesse
de  se  prepararem  para  o  serviço  integral  na  obra  de  Deus.  Ele,
inclusive,  fez  uma  decisão  pública  nesse  sentido  em  um
acampamento que eu era o orador. Deus os colocou aqui conosco e
desenvolvemos um projeto para prepará-los com o auxilo de alguns
irmãos e pastores.

Eles  serão  preparados  aqui  mesmo  na  igreja,  e  eu  eu  estarei  acompanhando-os  e  dando
orientações no período de treinamento deles. A formação deles se dará através de uma plataforma de
ensino On-line que criei há algum tempo. Convidei alguns pastores para me auxiliarem neste projeto.



Agradeço aos pastores Davi Lima, Jon Mitchell, Brandon Carmichael, Eliel Moura, Izaías de Jesus e as
Irmãs Sofia Corrêa, Abigail Carvalho e Sarah Sofie, por se juntarem neste esforço como professores e
colaboradores  para  o  primeiro  semestre  de  2022.  Se  os  irmão quiserem  conferir,  acessem  o site:
https://filotheoi.com/edificar.

NECESSIDADES
Esse projeto de formação de um substituto gerou algumas necessidades.  O irmão Rafael de

propôs a deixar o emprego para se dedicar exclusivamente aos estudos e ficar livre à disponibilidade
do professores. Em contra partida, a congregação, dentro de suas possibilidades, se propôs a sustentá-
los e dar a eles um lugar para morar, pagando despesas de água e energia.

Então, amados, vou precisar da ajuda daqueles que puderem. Quando chegamos aqui, como
tínhamos pouco sustento das igrejas, a congregação aqui, na época,  passou a nos ofertar com 500,00.
Com o tempo eles foram aumentando e, hoje, está em R$ 1.200,00. No entanto, nós decidimos que esse
valor será destinado ao sustento do irmão que vai  se preparar para assumir o trabalho aqui após
minha partida, desde que ele deixará o emprego para se preparar. Então, a partir de janeiro, terei essa
perda no meu sustento.  No entanto sabemos que Deus estão no controle  de  todas as  coisas;  já  o
provamos e já  sabemos que ele é  bondoso,  sempre tem nos sustentado.   Perdemos mais que isso
quando deixamos a igreja em Brasília e ele nunca nos desamparou.

À vista disso, Já entrei em contanto com alguns irmãos que têm acompanhado nosso ministério
e eles já estão nos ofertando, dentro das possibilidades, para que possam suprir em parte a perda
desse valor em nosso sustento. Agradecemos nossa igreja em Brasília que, pela graça de Deus, fez um
reajuste na oferta que envia mensalmente para nos sustentar no ministério. Outras possibilidades têm
surgido neste sentido, como uma proposta de trabalho como professor. Fui convidado para dar aulas
de Educação Física no próximo ano em uma escola particular aqui perto de casa, uma dia por semana,
que seria uma possibilidade de complementar nosso sustento. No entanto, se algum irmão ou alguma
igreja  desejar  nos  ajudar  com  qualquer  valor  para  o  suprimento  desta  perda  em  nosso  sustento,
entrem em contato conosco.

Além de abrir mão de parte de nosso sustento, estamos também planejando deixar a casa onde
moramos,  que é  da igreja,  para  que o  Irmão Rafael  e  sua esposa morem nela.  Para isso,  estamos
pensando em alugar uma casa, o que irá aumentar mais as nossas despesas. Neste sentido, já falei com
alguém que está alugando uma casa em frente da casa da igreja no custo de R$ 500,00. Se alguém
deseja fazer um compromisso conosco de 1 ano com esse aluguel, ou parte dele, seremos muito grato.
Devo dar uma resposta até o final desta semana para a proprietária do imóvel se irei alugá-lo. Sei que
os tempos são difíceis, o custo de vida tem aumentado muito, todos temos experimentado os reflexos
disso, mas sabemos que Deus está no controle de todas as coisas e tem nos sustentado; e isso nunca irá
mudar.

PEDIDOS DE ORAÇÃO

1. A construção de nossa igreja – aquisição do alvará de construção.
2. Passar para o nome da igreja a propriedade que falta
3. Gratidão a  Deus  por  termos conseguido colocar  duas propriedade  no nome da  igreja,  que

estava em nome de terceiros. Pela boa vontade e honestidade da irmã Rute, que estava com as
procurações em nome dela.

4. Pela vida do Rafael e Geucielly. Que permaneçam firmes no propósito que Deus tem colocado
em seus corações.

5. Direção de Deus para minha filha Safir, que irá para o seminário e Pela minha filha Sarah e seu
esposo Eliel, na direção que eles precisam tomar no ministério.

6. Pelos professores do Instituto On-line. Para que tenham boa saúde e sabedoria para ensinar.
7. Por minha saúde e sabedoria, para que eu possa lidar com todos os compromissos que Deus

me tem confiado. Que eu saiba administrar minha vida pessoal, site, igreja e a construção que
estamos projeto; já não tenho o mesmo vigor da juventude.

https://filotheoi.com/edificar

