Sousa, Agosto de 2019
Como corrente de águas é o coração do rei na mão do Senhor;
ele o inclina para onde quer. Pv 21:1

Equipe dos EUA

Graça e Paz amados!
É com alegria que novamente lhes escrevo e para compartilhar
notícias do campo, e desejo que esta carta os encontre
desfrutando de plena saúde, paz e comunhão como nosso Deus.
Amados, o grupo que estava para vir dos Estados Unidos Viram,
foi uma benção. Foram 4 dias servido ao Senhor nas
comunidades ciganas e nos três bairros em volta das
comunidades. Com serviço social: Dentista, fisioterapeuta,
enfermeiro, cabeleireiros, e doação de óculos para leitura.
Evangelismo pessoal antes de cada atendimento, sala de oração e
também desfrutamos de momento maravilhosos cultuando ao
Senhor com pessoas das comunidades, alguns sentiram que
deveria entregar suas vidas a Cristo e estão no processo, que é
lento e exige muita perseverança, oremos por eles.
Neste último final de semana comemoramos o dia dos pais, com
um café da manhã e uma Palavra evangelística ministrada pelo
Pr. Oliveira da Congregacional de João Pessoa. Na ocasião
lemos os cartões, feito pelas crianças para homenagear seus pais,
o que emocionou a muitos. Algo que me chama atenção nos pais
Ciganos, é a forma como eles são companheiros e protetores dos
filhos, e mesmo na vida adulta estes filhos ainda permanecem
sob o conselho, proteção e direção de seus pais.
Eu estou muito grata a Deus e feliz por ver o quanto Mirian e
Carol tem amadurecido e o quantos elas, juntamente com
Zenilda se esforçaram para dar o melhor para os pais. Elas foram
meu suporte nestes dias de trabalho para organizar e homenagear
os pais. Que Deus faça elas crescerem cada dia mais.
Quanto ao trabalho no seminário, tem sido uma oportunidade
para eu desenvolver e amplia novos relacionamentos. O trabalho
em si, tem sido tranquilo pôs estou sob orientação do Pr.
Hartmut e sua esposa Lisbeth (Diretor e tesoureira), e
aguardando a volto do diretor Andres, que já estava na direção a
1 ano e que por questão de saúde ainda não pode retornar do seu
recesso.
Agora quero compartilhar com vocês algumas dificuldades que
existem aqui, mais que estes dias tem sido mais forte: uma é a
questão do ciúme que existe no coração do povo. E lhe dá com
isso exige sabedoria e paciência, porque até mesmo entre os
convertidos é comum. Peço que orem por isso, que possamos

Dia dos pais

quebrar esta barreira e superar este desafio. Outra dificuldade, é ver algumas crianças
que tanto amamos sendo iludidas pela igreja neo pentecostal, os pais recebem oferta de
algum benefício e os filhos algum cargo. Há duas semanas atrás uma criança de 6 anos
que tinha frequência assídua nos cultos, nos deixou e a proposta que lhe fizeram foi que
ela seria a cantora da igreja. Talvez vocês pensem, é sedo e é só uma criança, mas o que
tenho visto é que ela não é a primeira a ser iludida e elas estão crescendo com uma
mentalidade totalmente corrompida. Orem por uma intervenção de Deus nesta situação.
Porque Deus tem o coração do Rei nas mãos.
Finalizo esta carta, agradecendo a Deus pelas bênçãos, pela vide de vocês e a vocês.
Que Deus os abençoe e Recompense cada um.

Um abraço, Noelma Abílio Lopes (Miss.)

