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Aos Bispos, Pastores, Líderes de conselhos missionários

e a cada irmão colaborador, Graça e Paz!

''Confia ao Senhor as tuas obras e teus propósitos 
serão estabelecidos.'' Pv. 16.3

Graça e paz amados irmãos,

Desta vez gostaria de falar um pouquinho com os irmãos sobre 

a IMW em Badajoz. A nossa igreja está situada na capital da província 

de Badajoz que faz parte da região da Extremadura, na Espanha. Ela 

faz fronteira com Portugal e devido à sua localização, várias culturas 

diferentes passaram pela cidade, ao longo da história espanhola.

 Badajoz é uma cidade rica em história, ela fica em uma colina 

que tem uma an�ga fortaleza com muros impressionantes. Esta é a 

Alcazaba, um castelo mouro, que foi construído no século IX. A 

cidade dá a impressão de ser pequena, mas Badajoz tem cerca de 

200 mil habitantes, porém em toda a cidade só temos 

aproximadamente 500 crentes congregados em 10 igrejas no 

máximo. 
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 A nossa igreja especificamente conta com cerca de 40 membros de diferentes nacionalidades, temos no nosso 

convívio, irmãos imigrantes brasileiros, bolivianos, equatorianos, peruanos, colombianos, hondurenhos, cubanos, 

além de portugueses e espanhois. No entanto temos o desafio de ganhar espanhois para Cristo e fazer com que eles 

con�nuem no nosso contexto. Hoje somente temos em nosso convívio dois espanhois e que ainda não foram 

ba�zados. 

Mesquita Islâmica Igreja Católica

Há uma grande influência islâmica e católica.



  E-mail: pr.francispacheco@hotmail.com  |         + 34 600 534 770

IGLESIA

1. Consolidar a IMW na Espanha;

2. Fortalecer a liderança local;

3. Conseguir uma arrecadação suficiente para cobrir os gastos mensais;

4. Preparar instrumen�stas haja vista que só dispomos de dois;

5. Separar e preparar novos obreiros;

6. Reformar a sala das crianças que está em péssimas condições;

7. Pintar o salão de culto, os banheiros, e a porta de entrada;

8. Conseguir a licença de funcionamento, pois está pendente de uma vistoria;

9. Fortalecimento e expansão dos nossos GCEU´s;

10. Recursos para sustento da família pastoral, haja vista que ainda não alcançamos o 

suficiente.

Nossos desafios e alvos de oração:

GCEU

Culto de Oração (dirigido pelas Mulheres)

CGEU - Casa do Irmão José Carlos CGEU - JOVENS

 Queremos agradecer aos irmãos que tem colaborado conosco através da oração e da 

oferta mensal. Que Deus vos recompense abundantemente e os faça prosperar em todos os 

vossos caminhos.


