
 
“Pois qual é a  parte dos que 
desceram à batalha, tal será 
também a parte dos que ficaram 
com a bagagem; receberão partes 
iguais .“                     (I Sm 30:24) 
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É impressionante como o tempo passa. Ainda temos fresco na memória de como passamos 
as festividades natalinas e de fim de ano e agora já estamos no começo de março.

O ano começou sem muitas mudanças, a pandemia ainda teima em não  nos deixar viver 
normalmente, os governantes brincam de governar e estão totalmente perdidos com a 
situação que vivemos sabendo que tudo isso esta fora do controle do nosso controle. 
Vivemos como se estivéssemos em um sistema sem vontades próprias e dependemos 
totalmente do que os outros decidem por nós. 

Na igreja continuamos a nos encontrar em um numero limitado de pessoas, ainda que 
muitos não voltaram e talvez não voltarão por se acostumar a cultuar em casa em seus 
pijamas e poder escolher a mensagem que melhor se adapta ao que  quer ouvir, não se 
preocupando com o que realmente Deus quer falar, corrigir ou dirigir em outra direção. 
Penso que Deus está usando este momento para que possamos ver quem realmente tinha 
compromisso com o Reino, servindo e vindo a igreja. Existe muitas teorias que a igreja já 
não é necessária. Talvez isso seja um grande desafio que estamos enfrentando agora, o 
crescimento de grupos que não estão sob uma liderança séria e  com ensinamentos muitas 
vezes totalmente fora dos princípios Bíblicos. Precisamos estar ligados uma igreja séria e 
comprometida e ao mesmo tempo dentro desta igreja estar ligada a um grupo menor de 
pessoas para poder crescer juntos no Senhor sob uma liderança madura. Em uma igreja 
com um grande numero de membros não conseguimos se relacionar com todos e por isso o 
importante é dentro da igreja grupos pequenos.

Temos planos, alvos à alcançar, cremos que Deus está no controle de tudo o que acontece 
e o que acontecerá, precisamos simplesmente estar atentos ao sinais dados por Ele para 
que possamos estar na sua perfeita vontade, pois com todo o meu coração eu creio que 
Deus está nos trazendo para um novo tempo.

Estamos envolvidos com muitas coisas na igreja e também fora da igreja. Lideramos o 
grupo de homens e de mulheres; lideramos e fazemos parte de grupos caseiros. Com a 
pandemia muitas coisas acontecem também online, é uma situação estranha pois  moramos 
na mesma cidade e não podemos sentar, tomar um café e conversar sobre o que Deus está 
fazendo, isso fica um pouco complicado. Confesso que estamos já cansados deste contato 
virtual, que é muito normal para esta geração de jovens que temos; mas mesmo eles já não 
conseguem mais. Deus nos criou para relacionar-mos uns com os outros, somos frutos de 
relacionamento, desde o começo foi assim; Deus caminhava no jardim todas as tardes para 
se relacionar com Adão e para mostrar a proximidade e a grande benção de estar junto com 
Deus e seus benefícios da sua companhia. 

Sabemos que a tecnologia é uma benção grande, pois quando chegamos na Polonia não 
tínhamos essa benção  de poder sem limitação conversar com a pessoas em outras partes 
do mundo. Isso faz parte da nossa vida e nos aproxima quando estamos a milhares de 
quilômetros separados, mas também entendemos que o relacionamento é importante.  

“ E se o meu povo, que se 
chama pelo meu nome, se 
humilhar, e orar, e buscar 
a  minha  fac e  e  s e 
converter  dos  seus  maus 
caminhos ,  en tão  eu 
ouv i re i  do s  c éus ,  e 
perdoarei os seus pecados, 
e sararei a sua terra. “

“Portanto  id e ,  faz e i 
discípulos  de  todas  as 
nações,  batizando-os  em 
nome do Pai, e do Filho, e 
do Espírito Santo.”

“E como pregarão, se não 
forem enviados? como está 
escrito: Quão formosos os 
pés dos que anunciam o 
evangelho de paz; dos que 
trazem alegres novas de 
boas coisas.”

Festival de Jovens
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E por falar em outras partes do mundo, esse ano completa 3 anos desde a nossa ultima 
ida ao Brasil. Confessamos que estamos com muitas saudades e vontade de rever nossa 
família, amigos e igrejas. Sabemos que não será fácil para nós, pois tudo está muito 
incerto, não saberemos se poderemos viajar, se a pandemia acabará, se a vacinação não 
será obrigatória para viagens continentais, enfim são tantas coisas que não temos certeza 
de nada, gostaríamos de pedir para voce estar orando por nossa ida ao Brasil este ano, 
ela envolve muitas coisas: Provisão para a compra das passagens, estratégia para a 
escola do Nikodem e para as minhas aulas de Ética Cristã na escola. Precisamos de 
muita sabedoria de Deus para saber momento certo de tomar a decisão, não podemos 
somente pensar na nossa vontade de ir, mas devemos sem dúvida pensar o que Deus 
quer que façamos. 

Precisamos estarmos juntos nesta batalha, Deus tem olhado para nós e  convocado o 
seu exército para marchar e com mais força proclamar o reino de Deus. Se 
permanecermos unidos e crendo no poder do evangelho vamos conseguir muitos os 
outros para o reino e desta forma Juntos conquistaremos a Europa e a Polônia para o 
Senhor Jesus. 
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- Pela nosso sustento 

- Pelos nossos mantenedores i igrejas 

- Pela nossa ida ao Brasil 

- Pela as passagens  

- Pela provisão de Deus

- Por mais um ano que se inicia

- Pelo Nikodem e a escola

- Pela nossa saúde  

Motivos de Louvor

Motivos de Oração
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