
Paz amados! 

Essa é minha última semana aqui na Grécia. Domingo embarco para a Inglaterra e gostaria de 

contar com as orações dos irmãos pela minha chegada lá; para que não tenha problemas com 

a imigração. Eles são bem exigentes e preciso que Deus haja abrindo as portas e tirando 

qualquer impedimento. Além disso, essa é uma fase estressante e cansativa com muitas 

coisinhas para resolver e organizar antes de partir. Preciso do renovo do Senhor! 

Outro motivo de oração é pelo meu coração. Não está sendo fácil me despedir de pessoas que 

Deus me ensinou a amar e admirar. Quando deixei o Brasil, eu já sabia que teria de passar por 

isso, mas na prática, o coração sempre aperta; afinal de contas, nós missionários também 

somos humanos e nos apegamos às pessoas ao nosso redor. 

Semana passada já começaram as despedidas: foi minha última ida às 2 organizações que 

ajudei nesse meu tempo aqui e confesso que me surpreendi com o carinho de algumas dessas 

mulheres do Irã e Afeganistão a quem servi. Numa dessas organizações, no final do almoço, 

uma jovem Afegã que conheci, saiu do prédio e voltou de repente, com um cordão com um 

pingente de cruz pra me presentar. Pessoas que têm tão pouco, mas que sabem ser gratas 

pelo que fazemos por eles. Nós nos encontramos algumas vezes e fiz limpeza de pele nela 

umas 2 ou 3 vezes somente. E não pudemos trocar muitas palavras por conta do idioma, mas 

sei que Deus fez com que ela pudesse ver alguma coisa em mim que a fez sentir algo especial. 

Sábado foi minha última visita ao campo de refugiados onde tivemos a oportunidade de 

começar a visitar algumas famílias há algumas semanas atrás. Numa dessas famílias compostas 

de mãe e filho jornalista que tiveram de fugir do Afeganistão conforme compartilhei em uma 

de minhas mensagens, a mulher agradeceu por minha visita anterior e disse que Deus havia 

ouvido a oração que fiz por ela, pois depois daquele dia, ela ficou mais tranquila, menos 

preocupada e com paz no coração. Sempre que nos encontramos, ela diz que vê em mim a 

figura da sua filha. Continuem orando por eles: L. e S. para que Deus toque seus corações. Eles 

são muçulmanos e disseram que estão lendo o Novo Testamento que lhes dei da outra vez. 

Nessa semana em meu tempo de ensino da Bíblia para as crianças, falamos sobre o verdadeiro 

significado da Páscoa e fiz um apelo de salvação para eles; 3 já haviam aceitado Jesus, mas um 

deles ainda não tinha feito a oração de entrega e pudemos fazer isso juntos. Ele está 

completando 8 anos e entregou sua vida a Jesus. É lindo ver uma criança entendendo o 

Evangelho e se rendendo ao Senhor Jesus! Sempre me emociono com essas coisas, pois foi 

ainda quando criança, aos 9 anos de idade que tive minha experiência de salvação em Cristo 

Jesus. 

Domingo foi meu último culto na igreja que frequentei em meu tempo aqui. Um povo amável 

de diferentes nacionalidades: Gregos, Africanos, Iranianos e Filipinos que louvam ao Senhor 

em unidade e eu a única Brasileirinha fui muito bem acolhida. 

Ontem foi minha despedida aqui na casa onde morei e trabalhei durante esse tempo.  Tem 

sido difícil me despedir desses que se tornaram minha família aqui. Mas, preciso estar com o 

coração aberto para esse novo tempo que Deus tem reservado para mim lá na Inglaterra. Que 

eu seja benção para novas pessoas. 



Preciso da graça de Deus para começar tudo de novo num novo país, superar novamente 

desafios que já havia superado aqui, adaptação novamente com uma nova equipe de trabalho, 

encontrando formas de servir a outras pessoas. 

Gostaria de pedir oração por uma família que vieram morar aqui em nossa comunidade: pai, 

mãe e um filho adulto. Eles foram expulsos pela polícia do prédio onde viviam. 

Os pais já são cristãos há muitos anos e tem uma boa experiência na caminhada com Jesus e 

serão benção para os outros que aqui vivem e que são novos convertidos. Mas eles precisam 

de oração pelo filho que pela vida difícil de ser um refugiado, tem passado por problemas 

emocionais e na semana passada tentou se suicidar.  

Acredito que não foi em vão que eles vieram parar aqui. Que H. tenha um encontro com o 

Senhor Jesus. 

Mais uma vez, muito obrigada por estarem junto comigo nessa caminhada. Deus vos abençoe! 

 

 

 


