
Desejamos a todos os irmãos um Feliz Natal e um Ano Novo 
com muitas bençãos da parte de Deus.  

Gostaríamos também de agradecer a todos vocês que no 
decorrer deste ano nos apoiaram com suas orações, 
contribuições e encorajamento através de emails e
mensagens. Que o Senhor possa abençoar a todos
com as mais ricas bênçãos. 

Família 

Agradecemos as suas orações em favor da mudança do 
Matheus para a nova escola. Graças a Deus, ele está se 
adaptando bem, como demonstraram as notas dele no 
primeiro ciclo que recebemos esta semana. Ele também tem 
ido bem nas aulas de teclado e já tem até tocado em 
algumas reuniões da igreja. A Anna Alice
progressos neste último ano antes da faculdade. 
Gostaríamos que nos ajudasse em oração por
está indecisa quanto ao curso da faculdade e também pelas 
provas do fim do curso que ela fará em junho. Aqui não 
existe vestibular e depende da somatória das notas dos 
últimos 3 anos na escola e destas provas 
destas notas é que determina quais os cursos que ela poderá 
escolher para a entrada na faculdade. 
liderar os adolescentes no ano que vem na igreja, o que 
esperamos que ela venha fazer com empenho e 
responsabilidade que tem demonstrado em outras áreas.
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Servindo ao Senhor em
Portugal

Notícias de José Antonio, Picida, Anna Alice 
& Matheus – Dezembro

Ministério com os Adolescentes

As atividades de comemorações dos 500 anos da 
Reforma Protestante com os adolescentes foram 
uma bênção. Como sempre tem acontecido, houve 
uma excelente participação da maioria deles. A 
liderança da igreja de Azurva e da região ficaram 
muito contentes com a
foram realizadas ao longo do ano. 

Evangelismo e Discipulado

A Picida continua acompanhando algumas 
mulheres da igreja através de discipulado e 
evangelismo. Ela conta com vossas orações por este 
ministério. 

Louvor dos adolescentes com Anna Alice e Matheus
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Ministração da Palavra

 Além do apoio ao ministério da igreja de 
Antonio continua desenvolvendo o seu trabalho de 
ministração em outras igrejas e denominações da região, o 
que tem sido uma fonte de encorajamento para ele e para 
os irmãos daquelas igrejas. Em Coimbra assumiu a tarefa de 
pregação uma vez por mês em uma igreja que tem muita 
carência no ministério da Palavra. No ano que vem estará 
desenvolvendo programas de treinamento e capacitação 
naquela igreja que possui um bom potencial para novas 
lideranças e para isso precisa de suas orações.

Centro de Formação Teológico 

Pela graça de Deus, chegamos ao final de mais um ano letivo 
no CEFORTE. A formatura acontecerá em janeiro, quando 
iniciarão as novas turmas. Contamos com vossas orações 
para que Deus traga os irmãos que Ele já tem chamado para 
estudarem no centro. 
  

 Projeto Partilha da Palavra

Este é um projeto no qual o José Antonio está en
visando a sua implantação em Aveiro
iniciado através de um instituto bíblico no início de 2017 em 
Gaia, na região do Porto e já está em funcionamento em 
outros locais. O objetivo é abordar pessoas nas ruas com 
uma pesquisa religiosa e convidá-las para estudos da Palavra 
em um local neutro e sem vínculo denominacional. A idéia é 
que as pessoas possam explorar as Escrituras antes de 
frequentarem uma igreja. O projeto terá parceria com a Loja 
Solidária de Aveiro, uma ONG que ajuda sem
necessitados e que cederá as suas dependências para as 
reuniões. No fim de janeiro a equipe do Porto virá a Aveiro 
para o treinamento e o lançamento do projeto.

No mais, obrigado pela vossa participação e apoio ao nosso 
ministério aqui em Portugal. Deus vos abençoe.

Motivos de Louvor

 Pelas oportunidades ministerias que o Senhor nos 
concedeu para realizar em 2017

 Pela provisão, cuidado e benção de Deus sobre a 
nossa família. 

  

 Email: josepicida@gmail.com                
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Pedidos de Oração

 Pela escola de nossos filhos e direção 
para a faculdade de Anna Alice

 Pela nova turma do CEFORTE;
 Pelos ministérios junto às igrejas;
 Pelo Projeto Partilha da Palavra;
 Pela nossa família, por saúde, 

provisão e proteção  espiritual.
 

Motivos de Louvor 

Pelas oportunidades ministerias que o Senhor nos 
concedeu para realizar em 2017; 
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