Sousa, Junho 2019

Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos
alegres. Sl 126:2

Figura 1- Presente de Deus.

Graça e Paz amados!

É com grande alegria que novamente
lhes escrevo para contar-lhes as novidades, e
desejo que esta carta os encontre em plena
comunhão com o nosso Deus.
Figura 2- Inauguração do Templo

Antes, peço perdão pelo tempo que
fiquei sem escrever, pois como estava no
empasse se ficaria em Sousa ou não, deixei para
escrever apenas com a certeza das decisões, e
depois de muita oração senti paz no meu
coração de permanecer por mais um tempo
trabalhando com os ciganos. Conversamos,
liderança da Juvep, mais igreja parceira e em
concordância renovamos a parceria por mais um
ano, deixando claro que dependendo da
necessidade esta parceria pode ser renovada.
Também é o desejo do meu coração me
dedicar um pouco mais ao trabalho no seminário
da Juvep ao qual já tenho dado algumas aulas. E
estender as aulas do seminário em forma de
básico para os ciganos que já estão mais
maduros na fé.
Depois de 5 anos e 4 meses no trabalho
entre os ciganos, eu só tenho que agradecer por
o Senhor nós dá a graça de contemplar os frutos,
hoje temos apenas 3 membros e 3 congregados,
mas que estão firmes na fé e tem dado bom
testemunho na comunidade, já participam nos
cultos, e uma já é professora na EBD para
crianças, fruto da capacitação que fizemos neste
tempo. E na EBD contamos com 50 crianças e
adolescentes todos os domingos.

Figura 3- adoração em forma de coreografia
– Inauguração do Templo.

Figura 4- Juvepianos na Inauguração do
Templo.

Figura 5- 24 de Maio comemorando o dia
do Cigano.

Além disto, também Deus nós deu um Templo lindo e grande, sei que muitos se
perguntam: por que tão grande? Eu também já fiz esta pergunta, mas acredito que é
propósito de Deus enchê-lo de Ciganos que adoram o Senhor em Espírito e em verdade.
Sábado, dia 1º deste mês foi a inauguração, convidamos toda a comunidade e os nossos
irmãos da comunidade do Rancho de cima, sempre que temos um evento, ficamos na
expectativa se eles vão ou não. Sábado fui a primeira a chegar na igreja, quando
cheguei, a frente da igreja estava cheia de ciganos, fiquei maravilhada, o chefe estava lá,
foi lindo o que os meus olhos viram, nem todos permaneceram até o fim, porque para
eles é muito tempo o período do culto, e eles não estão acostumados, mas eu acredito
que Deus fará grandes coisas neste lugar, o que eu vi foi apenas um vislumbre do que
Deus tem preparado neste lugar.
Gostaria de agradecer a todos que estiveram conosco celebrando este momento
tão esperado para nós, em especial quero agradecer a presença dos meus pais e ao Pr.
Cesário vice-presidente da missão Juvep, que foi o nosso preletor, a sua esposa Jacileide
e ao casal Pr. Eduardo e Lourdes nossos amigos e colegas de missão.
Na segunda feira, dia 3 me despedi de Nueli, ela concluiu seu tempo entre os
ciganos, e esta voltando para Olinda e irá se casar em Julho. Não foi fácil a despedida,
embora nos veremos no seu casamento. Foram 10 anos juntas, passamos por muitas
coisas, momentos alegrias e tristezas, de lutas e vitórias, aprendemos a superar
dificuldades e lutar pelo que acreditávamos ser a vontade do nosso Deus, aprendi muito
com a sua vida, ministério e liderança, e sou grata por todo tempo que Deus nós deu
juntas, sou grata a ela por tudo que me ensinou, pela paciência, carinha e amizade, que
com certeza jamais será apagado. Deus abençoe em seu novo tempo de vida e
ministério.
Pelo tempo de trabalho aqui, por todas as mudanças enfrentadas agora e por ter
estado doente no meu período de férias a missão me deu este mês de junho para
descansar, então estarei voltando para Sousa em Julho após o casamento de Nueli. E
conto com as vossas oração sobre todas estas mudanças em minha vida e pelos novos
projetos, por este tempo de descanso e pelo campo.
Sou grata a todos vocês que em todo este tempo tem cooperado no meu
ministério, Deus abençoe suas vidas fazendo-os prosperar sempre.
Em Cristo,
Noelma Abílio Lopes, Miss.

