
 

 

 

 

Minha viagem no mês de Setembro ao Brasil 
 
Foi excelente a minha viagem ao Brasil, fazia alguns anos que não participava de um 
casamento na família, e Deus me proporcionou estar junto com meus familiares. Vi o 
amor de Deus expressado através do amor da minha mãe, e de meus irmãos; vi alguns 
irmãos que fazia anos que não os via, e também pude ir a igrejas que nunca havia 
pregado a palavra. Participei de um evangelismo com um grupo de irmãos em uma 
comunidade e pude falar de Jesus a algumas mulheres. Deus preparou tudo e foi um 
tempo muito bom para minha vida espiritual e emocional. 
 
Visita de obreiros brasileiros em Buenos Aires 
 
Esse ano tem sido um ano de muitas visitas de obreiros brasileiros em nossa igreja, 
cada irmão que veio deixou sua colaboração. Recebemos a pastora Viviane, 
missionário Siloé, o evangelista Nilson, o regente Celso, a missionária Paula, o 
Secretário Geral de Missões Amilton Chaves e sua esposa Délia, a missionária Marta, 
missionária Delza, missionária Doreni, diaconisa Maria, promotora de missões 
Tatiana, e o ministro de música Marcos. Agradeço a Deus pelo carinho que nos foi 
brindado, pessoas que amam a Jesus e os perdidos, e vi o amor deles por mim e por 
nossa igreja. Ainda existem muitas pessoas que amam missões. 
 
Nossa Igreja e a evangelização 
 
Nossa igreja está mais comprometida com a obra do Senhor, o irmão Jorge, e a irmã 
Miriam estão tendo oportunidades de evangelização, nós temos nos preocupado de 
levar a palavra de Deus a familiares, parentes, amigos, e toda Buenos Aires. Não 
paramos de testemunhar de Cristo, o culto está alcançado pessoas que estão afora, 
algumas pessoas passam e entram, outras ficam do outro lado da rua observando. 
Existe um mover de Deus maravilhoso. Estou orando ao Senhor para que muitas almas 
em Buenos Aires possam conhecer ao Senhor. Tenho pregado a palavra de Deus todas 
as semanas, ensinando diariamente. Queremos chegar ao final de dezembro com a 
igreja cheia de almas para Cristo. Temos quatro almas para o batismo, e temos novas 
almas se congregando conosco. Esse é o ano da colheita. 
 
Finanças 
 
Apesar de um tempo difícil na área financeira para alguns missionários, eu estou 
crendo na poderosa mão do Senhor para mudar essa situação. O dólar aqui já chega a 
$ 16,00 (Dezesseis Pesos), o real perdeu o valor que tinha, e no ‘cambio’ perdemos. 
Mesmo assim eu quero agradecer a Deus por meus mantenedores que tem sido fiéis, e 
eu creio que Deus estará levantando novos mantenedores que estarão contribuindo 
para meu ministério ainda esse ano. Aquele que nos chamou Ele é fiel para cumprir 
com sua palavra. 
 
Testemunhos de evangelização 
Fizemos um evangelismo no Obelisco com um grupo de irmãos, e eu fiquei feliz nesse 
dia de ver algumas pessoas abertas para ouvir a Palavra, estava repleto de jovens, e 
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nos deparamos com uma juventude perdida, sem Cristo, fumando maconha, gays, 
vestidos de negros, adoradores de cantores mundanos, tatuados até a cabeça, essa 
tem sido a realidade da Capital Federal. 
O culto na casa da Anália também foi maravilhoso, Deus tocou no coração dela e ela 
convidou varias pessoas, e nesse dia o marido se recusou que fizéssemos o culto na 
casa, mas oramos a Deus e fizemos, veio a irmã dela Pamela, Damian um amigo e 
seus filhos, perguntamos se queriam afirmar a fé deles em Cristo e disseram que sim, 
e oramos por eles.  
Fomos fazer um evangelismo com nossos irmãos brasileiros que vieram do Brasil no 
Parque Palermo e ai tinha um jovem que nos deu atenção, e escutou a Palavra, mas 
adiante uma senhora também que já está conhecendo ao Senhor se aproximou de nós 
e a convidamos a ir à igreja, assim também como varias pessoas naquele dia foram 
convidados a ir a uma igreja evangélica. Essa semana Deus me deu oportunidade de 
falar a dois jovens no metro. Estamos espalhando as sementes. 
 
Deus está abrindo as portas, e não estamos perdendo as oportunidades. Chegou o 
tempo, essa é a hora, já não dá mais para esperar. Jesus está voltando. Não podemos 
fechar os olhos para as necessidades de evangelização diária e o discipulado. Assim 
como os outros países Argentina precisa de Cristo. 
 
Considerações finais 
 
Agradeço a Deus por suas orações a Cristo, por fazer parte desse ministério, por estar 
junto conosco na evangelização dos povos. 
 
Eu te convido a fazer parte desse ministério orando, mobilizando, contribuindo, e 
participando. 
 
 

 
 
  

 
 
 

 
 

 
 

Culto na casa da Analia 

Evangelizando as almas 

II Encontro de Mulheres nos visita os irmãos do Brasil 

Apresentando uma coreografia na IMW de Solano 



Alguns motivos de oração para orarmos juntos: 
 

 Que as almas que estão sendo evangelizadas se convertam ao Senhor, e 
possam se congregar na igreja. Uma das barreiras em Buenos Aires é o 
materialismo. 
 

 Pela juventude de Buenos Aires, muitos estão envolvidos com drogas, músicas 
mundanas, homossexualismo, lesbianismo, e a maior parte deles se 
relacionam fora do casamento. 
 

 Pelo crescimento da IMW Chacarita. Que seja desatado qualquer impedimento 
para o crescimento da igreja. Que os demônios territoriais saiam em retirada. 
 

 Por minha vida financeira, que Deus levante novos mantenedores, e que meu 
sustento possa melhorar. 
 

 Pela nação Argentina, vamos ter eleições dia 22 de Novembro para 
presidente, 2° Turno, um marco na história de Argentina, eles estão surpresos 
pois não esperavam o que está acontecendo, o povo está querendo mudanças. 
 

Missionária Zenilda Guimarães 

 

 

 

 

Contato: 
E-mail: zelgui08@hotmail.com   skype id: miszenilda 
Facebook: Iglesia Metodista Wesleyana Chacarita 
Whatsapp: +54911 32084221 
 

Ofertas para Bradesco: Agência 3403-7   Pedir boleto bancário AGEMIW 
Conta Corrente: 21500-7       Telefone: (24) 22464672           
Código 0,28   No meu nome               
Exemplo: R$ 50,28 

                                (Associação Missionária Wesleyana) 
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