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Recomeços e Continuidades...

Já entramos em março! E como andam suas “resoluções de ano novo”?

Aqui começamos 2018 na grande expectativa de que as coisas continuem sendo como

são... Calma, eu explico.

QUEREMOS CONTINUAR SERVINDO AO SENHOR COM MUITA DEDICAÇÃO E ALEGRIA

No Projeto Timóteo pudemos apoiar nossa equipe, servindo com aulas, na cozinha e no

que mais fosse necessário.

Juntamente com os alunos, nossa família participou de um fim de semana de prática 

ministerial (aplicar o que aprenderam durante a semana no Projeto Timóteo) na região de 

Chokwe. Depois de participar de atividades em diferentes igrejas locais, todo o grupo se 

encontrou para um seminário jovem que reuniu cerca de 100 jovens da comunidade.

QUEREMOS CONTINUAR APRENDENDO E MELHORANDO

Uma das estratégias para isso é o nosso tempo de 

avaliação de atividades. Fazemos isso como equipe, 

mas também ouvindo nossos equipantes. Enéias os 

encoraja para terem um tempo individual de 

compartilhar suas impressões, críticas, elogios e 

dúvidas sobre a temporada.

Nosso Retiro de Equipe também colabora para esse propósito. Este ano tivemos o pastor 

Davi Merkh e Carol Sue nos alertando para as “Ameaças à vida do missionário” e os 

homens tiveram importantes reuniões de avaliação e planejamento ministerial.



QUEREMOS CONTINUAR SERVINDO EM NOSSA IGREJA LOCAL

Ministério de Louvor, Escola Dominical, Grupo de Liderança 

da Igreja, Ministério de Jovens... e agora começamos um 

grupo pequeno de jovens casais.
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QUEREMOS CONTINUAR INVESTINDO EM VIDAS!

Neste bimestre já tivemos várias atividades 

caminhando nessa direção:

• Encontrão PV - para reunir ex-equipantes e 

ex-alunos

• Encontro de Pastores – para apresentar 

nossas formas de servir e apoiar suas igrejas

• Encontro de Treinamento CB – Para firmar e 

reafirmar parcerias com as igrejas locais e 

preparar os líderes de juventude para o 

trabalho em suas comunidades

As atividades na escola sul-africana também já começaram! Este ano a Bibi conta 

histórias bíblicas para 30 crianças da pré-escola e tem mais 12 meninas do ensino médio 

em seu pequeno grupo. Enéias tem um desafiador grupo de cerca de 8 rapazes 

descrentes.

Orlando Minega é um jovem 

de Ruanda, membro ativo de 

nossa igreja local. Já a algum 

tempo ele tem se envolvido e 

se destacado em várias áreas 

de serviço na igreja. Desde o 

ano passado, ele tem feito 

parte de nossa equipe de 

líderes da juventude e, este 

ano, participou do Projeto 

Timóteo. Tem sido uma 

grande alegria acompanhar 

e perceber o crescimento 

deste jovem.

QUEREMOS CONTINUAR FORTALECENDO E AMANDO NOSSA FAMÍLIA

Em janeiro celebramos os 7 anos de vida da Ester! Louvamos a Deus pela vida dela, pela

menina alegre e intensa que Ele nos deu. Entendemos e nos alegramos com o fato de

que somos uma FAMÍLIA MISSIONÁRIA. Seguimos firmes no propósito de ensinar aos nossos

filhos que tudo o que temos e fazemos é por causa de Cristo!

Somos muito gratos a todos que 

colaboram de alguma forma - em oração, 

encorajamento ou financeiramente - para 

que nossa vida e ministério sejam cheios de 

RECOMEÇOS E CONTINUIDADES.

Deus os abençoe!
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