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Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e 
o governo está sobre os seus ombros. E ele será 
chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai 
Eterno, Príncipe da Paz. (Isaías 9.6) 

Gostaríamos de desejar a todos os írmãos um Feliz Natal e 
um Ano Novo repleto das bênçãos de Deus. Que o Senhor 
continue com Sua graça a sustentar e guiar os passos de 
cada um de vocês. 

Graças a Deus a família vai bem. Nossos filhos já 
definitivamente deixaram de ser “crianças”. A Anna Alice 
está no 11º ano e em junho já inicia provas na escola para a 
entrada na faculdade em 2018. Ela tem dedicado
aos estudos, mas ainda assim tem enfrentad
dificuldades, pois o sistema português de ensino nesta etapa 
é muito complicado. Há dias em que ela estuda entre 
horas!  

O Matheus já entrou na adolescência, ainda que complete 
12 anos só daqui a 3 semanas. Ele está crescendo 
rapidamente e em breve será seguramente o mais alto da 
família de baixinhos! Como sempre, seu desempenho na 
escola tem sido louvável. 

Talvez alguns de vocês não saibam, por isso gostaríamos de 
compartilhar sobre a vitória da Picida
motorista que tirou em outubro. Ela foi aprovada na 
primeira tentativa no exame de rua. F
processo que começou ainda quando moramos no Brasil em 
2013. Naquela ocasião ela não pode concluir o processo por 
causa de nossa mudança, o que teve que ser reiniciado a 
partir do zero aqui. No entanto, todo o seu esfo
orações dos irmãos proporcionaram-lhe esta vitória que tem 
sido uma ferramenta muito útil para toda a nossa família.

Ministério de Ensino

 O ministério com o CEFORTE continua. Nos últimos meses 
devido a ausência de alguns dos outros professores 
que assumir mais aulas do que normalmente fazemos.
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Isto trouxe mais trabalho, mas ao mesmo tempo 
ficamos contentes por contribuirmos para que as 
atividades da escola não fossem afetadas. Um novo 
grupo de alunos se inicia em janeiro e estamos orando 
para que Deus nos traga a
quer usar nos próximos anos. 

No segundo semestre o J. Antonio lecionou 2 módulos 
na extensão do CEFORTE em Vila Real de Santo 
Antonio, no Algarve, no sul de Portugal. Este grupo é 
um composto apenas de alunos ciganos. Uma das 
coisas que mais anina o J. Antonio é que 2 dos
já estão assumindo os trabalhos na igreja:
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conhecido como o Africano (à esquerda
está à frente da Igreja em Vila Real e o Michael
também aspirante está trabalhando na Igreja em São Brás do 
Alportel, onde trabalha também o Fábio
Nestas viagens, além de lecionar o J. Antonio
ministrar nestas igrejas, o que tem sido muito bem recebido pela 
maioria dos irmãos. 

Apoio às Igrejas 

Quanto a igreja em Oliveira de Azeméis
ministração da Palavra, dias atrás realizamos um evangelismo de r
nas proximidades da igreja com uma equipe da igreja de Aveiro. 
Tivemos muita receptividade e as pessoas
calendário que distribuímos. Fizemos o mesmo na cidade de Á
uma outra cidade da região e aqui em Aveiro.
teremos distribuído 1200 destes calendá
muitas pessoas leiam o calendário que contém versículos
para cada dia e muitas mensagens evangelísticas.
a Jesus através desta ferramenta. 

Ministério com Universitários

A partir do início deste ano letivo o J. Antonio começou 
novamente dar assistência ao Grupo Bíblico Universitário
cidade de Aveiro. Devido às dificuldades com a liderança anterior 
do grupo foi muito difícil este envolv
nova diretoria uma nova etapa está se 
possibilidades com o trabalho entre os universitários aqui já que 
são mais de 15 mil estudantes de todas as partes do mundo.

Como todos vocês, estamos aguardando com expectativa aquilo 
que o Senhor irá fazer neste novo ano. Esperamos poder também 
continuar contando com seu apoio e suas orações a favor d
ministério aqui.  

Que Deus em Cristo vos abençoe! 

Pedidos de Oração

 Pelos novos alunos do Centro de Treinamento Teológico
pelo nosso ministério de ensino;

 Pelo nosso ministério de apoio às igrejas da região;
 Pelo trabalho com os estudantes universitários;
 Pelo desempenho da  Anna Alice

pelos exames de final de ano; 
 Pela saúde de nossa família, provisão, proteção e 

capacitação espiritual para o ministério.

 Email: josepicida@gmail.com                
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stamos aguardando com expectativa aquilo 
que o Senhor irá fazer neste novo ano. Esperamos poder também 

o com seu apoio e suas orações a favor do nosso 

Oração 

Pelos novos alunos do Centro de Treinamento Teológico e 
pelo nosso ministério de ensino; 
Pelo nosso ministério de apoio às igrejas da região; 
Pelo trabalho com os estudantes universitários; 

Anna Alice e Matheus na escola e 

Pela saúde de nossa família, provisão, proteção e 
capacitação espiritual para o ministério. 

                   Whatsapp: + 351 915 384 973

Estudantes universit

Equipe de evangelismo em Oliveira 

Motivos de Louvor

 Pelo cuidado de Deus para com no
família; 

 Pelos oportunidades e portas que Deus 
tem aberto para nosso trabalho aqui.

Alunos do CEFORTE Algarve

  

915 384 973 
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