
“Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os 
anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presen-
te, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem algu-
ma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que 
está em Cristo Jesus, nosso Senhor”!  (Romanos 8.38-39) 
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Uma pequena reflexão. 

Essa semana refletia sobre o 

que pode nos separar do 

amor de Cristo:  a Bíblia diz 

que nada poderá nos sepa-

rar, nem a morte, nem a nu-

dez, nem a tribulação. 

Alguns relatos... 

No mês de Setembro comecei 

a fazer uma especialização 

em Aconselhamento e Cape-

lania; eu pensava em fazer 

uma pós, mas não havia deci-

dido o curso, e como me 

identifico, comecei a estudar, 

mesmo com as situações fi-

nanceiras não sendo favorá-

veis, mas uma vez colocando 

a fé em ação nos estudos.  

Se alguém quiser me abenço-

ar financeiramente nos meus 

estudos, peço que entre em 

contato. 
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Associação Missionária Wesleyana 

Assim também  em Setem-

bro, comecei  a fazer capela-

nia  no Hospital Alcides Car-

neiro juntamente com uma 

equipe de Capelães, todas às 

terças-feiras.  

Cada terça-feira tem sido 

uma experiência: poder ir 

visitar aquelas pessoas, ou-

vir, dar uma palavra de 

apoio, confortar no momento 

difícil da vida que uma pes-

soa esteja passando. 

Estou participando de um 

ministério de evangelismo 

com crianças, com a 

miss.Kátia, e essa semana 

fizemos um evangelismo na 

curva do Caxambu; no final 

desse evangelismo pude 

conversar e orar por algu-

mas pessoas que ali esta-

vam, entre elas tinha uma 

pessoa que não sabíamos 

identificar o sexo. Percebi 

que mesmo que as pessoas 

estivessem abertas para o 

Evangelho, as necessidades 

são as mesmas e os peca-

dos também. As pessoas 

precisam de Jesus, e sem 

Ele não somos nada e não 

podemos fazer nada. De-

pendemos de Jesus inteira-

mente. 


