Sousa, Setembro de 2018

“...todavia, não me envergonho do evangelho, porque sei em quem
tenho crido e estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o
meu depósito até aquele Dia.” 2Tm 1:12

Graça e Paz amados!

Pedidos de
oração:
Ciganos:

É com alegria que mais uma vez lhes escrevo, e
desejo que esta carta os encontro com saúde, paz e
desfrutando de plena comunhão com Deus.
Irmãos, o mês de Agosto foi uma correria, mas
uma benção. Participei de um encontro de mulheres na
minha denominação. Conduzi uma roda de conversa
sobre povos minoritários. Também me senti muito
edificada com a ministração da Palavra.
Também ministrei uma aula de Discipulado, no
Seminário da Juvep de Sousa. Gostei muito da turma e
sou muito grata ao Pr. Hartmut pela confiança e mais uma
oportunidade. E também a Andrias. Deus abençoe o
seminário e a toda equipe.
Quanto ao trabalho no campo, perseveramos em
servir ao Senhor, gratos por todas as bênçãos e também
pelas lutas, pois acredito que são permissão de Deus, e
que por meio delas somos aperfeiçoados no Senhor, nos
tornamos
mais
fortes e ao mesmo tempo mais
dependentes do nosso Deus. Sabendo que aquilo que
podemos fazer, jamais ele fará e aquilo que não podemos
fazer ele fará de acordo com sua vontade, propósito e
tempo.

- Libertação e salvação.
- Firmeza dos
convertidos e alegria no
Senhor. Sabedoria,
maturidade e fidelidade
a Palavra de Deus.
- Pelo termino da
construção.
Equipe:
- Unidade, sabedoria,
discernimento, amor e
fé.
- Pela saúde e conversão

Estes dias, houve mais uma confusão aqui no
campo, graças a Deus que tem dado livramentos e não
aconteceu nada grave. No entanto foi um dia de domingo
e não podemos contar com os nossos irmãos no culto.
Eles ficaram com medo e, portanto não saíram de casa, e
por cuidado
conosco também não quiseram que
fossemos lá.

da minha Vó Maria
Joaquina.

Irmãos, ainda continuamos em oração para que Deus aja de alguma
forma sobre a igreja neopentecostal que continua neste campo iludindo as
pessoas. Sentimos tristeza por vê-los tirar maioria dos adolescentes da escola
bíblica. Vemos um espírito de engano tão grande seduzindo a todos que tem
ido lá. Há duas semanas, eles disseram que o Espirito Santo batizou todos
que lá estavam, as crianças que foram para o artesanato nos contaram o que
aconteceu, fiquei chocada: “alguns rodaram de um lado para o outro, bateram
na mesa da ceia e depois na parede, outros caiam no chão e ficavam
mexendo os braços de um lado para o outro (contorcendo), outros dançavam
e jogavam terra um no outro”, quanto engano na vida destas pessoas, antes
eles viviam num engano fora da “igreja”, hoje, eles vivem no engano dentro da
“igreja”, e suas vidas só pioram, a mentira, o engano e a rebeldia são a marca
dos que lá congregam, além deles não se cansarem de desafiar os irmãos de
nossa igreja.
Estes dias, um irmão “C”* estava muito triste pelas criticas recebidas e
dificuldades enfrentadas. Então ele orou ao Senhor pedindo seu consolo, ao
dormir ele teve um sonho muito lindo. Ele disse que sonhou que estava em
uma nuvem branca e falou que tinha três pessoas da igreja neopentecostal em
uma nuvem como um pavio de candeeiro queimado, eles abriam a nuvem
deles e olhava para o irmão “C” e perguntavam o que estava acontecendo com
ele, pois suas mãos e pés estavam furados. Alguém perguntou se ele ficaria
assim para sempre. E o irmão “C” ouviu uma voz que disse: sim, porque esta
era a marca de todos os filhos de Deus.
Às vezes é difícil se manter alegre nas perseguições, embora sabemos
que esta é a recomendação do nosso Senhor. Principalmente para nosso
irmãos novos convertidos, que convivem o tempo todo com as criticas e
insultos. Mas nestas horas, Deus tem provado o seu cuidado e consolo.
Glorificamos a Deus pela vida de nossos irmão, pois Deus os tem sustentado
firme. E eles tem se mantido na posição de oração e não tem dado lugar a
discursões inúteis. Sabemos em quem temos crido e que é poderoso para
guardar o nosso deposito até aquele grande dia, em que nos encontraremos
com o nosso Senhor. Aleluias!
Termino esta carta, louvado a Deus por suas vidas, que mesmo
distantes estão sempre conosco, e tem perseverado em servir ao Senhor neste
lugar. Deus os abençoe e recompense. Vocês estão em nossas orações
diariamente.

Um abraço,
Miss.: Noelma Abílio Lopes

