
Graças a Deus, a nossa família vai bem. Ele tem sido nossa 
fortaleza e amparo em todo tempo aqui em Portugal. 
Algumas notícias da família: A Anna Alice foi aprovada nos 
exames do final do ano letivo passado e agora está no 12º 
ano. Em junho do ano que vem fará os 2 exames finais 
(português e matemática) para a entrada na faculdade em 
setembro. Neste verão ela participou de um acampam
para filhos de missionários na Espanha que a ajudou muito 
emocional e espiritualmente, além de conhecer muitos 
outros jovens na mesma situação dela. Como já havíamos 
mencionado, o Matheus esta em escola nova
foi admitido em uma das melhores (e mais difíceis) escolas 
de Aveiro, o que aumenta os desafios para ele. Em agosto, 
ele foi batizado. Foi uma alegria e uma festa para toda a 
nossa família testemunhar este passo de fé dele e ser 
batizado pelo próprio pai! A outra boa nova
ele, é que ele está aprendendo tocar piano e tem
desenvolvido muito bem, já está tocando nos cultos de 
oração às quartas na igreja! 

Ministério com os Adolescentes

O ministério com os adolescentes, coordenado pela Picida, 
continua crescendo e desenvolvendo-se. Neste verão foram 
realizadas muitas atividades entre eles, o que sido muito 
encorajador. O acampamento deles ocorreu no mês d
agosto com a participação de 36 deles. O
região têm a sua própria reunião uma ve
acontece simultaneamente aos cultos da igreja. Na hora da 
pregação eles vão para uma sala separada onde lhes são 
ministrados temas específicos. Estão se
realizados os acampadentro, que visam a comunhão entre 
eles. O próximo será dia 31 deste mês, onde ao invés de 
celebrarem o Hallowen eles celebrarão os 500 anos da 
Reforma. Ore para que Deus lhes dê experiência
neste tempo. 
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Notícias de José Antonio, Picida, Anna 
Alice & Matheus – 

Expressa-te: Oficinas de Música e Artes

As oficinas de composição musical e pintura
grupo do Reino Unido foram muito boa
aconteceu em Lisboa, entre 22 
participantes. No final do programa
evangelismo pelos participantes do seminário de artes 
usando o que tinha aprendido para falar de Jesus. 
Além disso, várias músicas foram produzidas e 
apresentadas na exibição final. As oficinas do Porto 
ocorreram na semana seguinte, entre os dias 29 de 
junho e 01 de julho e teve 15 participantes. Mesmo 
sendo um grupo menor, a variedade foi 
representantes das igrejas foi muito maior, pois
de 12 igrejas diferentes!

A família no batismo do Matheus

Acampamento dos adolescentes de área de Aveiro

Servindo ao Senhor em 
Portugal 

Notícias de José Antonio, Picida, Anna 
 Outubro 2017 

te: Oficinas de Música e Artes 

de composição musical e pintura com o 
Reino Unido foram muito boas. O evento que 

Lisboa, entre 22 – 24 de junho teve 18 
final do programa foi realizado um 

evangelismo pelos participantes do seminário de artes 
usando o que tinha aprendido para falar de Jesus. 
Além disso, várias músicas foram produzidas e 

na exibição final. As oficinas do Porto 
ocorreram na semana seguinte, entre os dias 29 de 
junho e 01 de julho e teve 15 participantes. Mesmo 
sendo um grupo menor, a variedade foi 
representantes das igrejas foi muito maior, pois eram 

s! 

A família no batismo do Matheus 

Acampamento dos adolescentes de área de Aveiro 



 

Tal como ocorreu em Lisboa, também houve um evangelismo 
pelo pessoal das artes e apresentação das composições dos
participantes ao final do evento. Nossa oração é que Deus 
continue a usar estas ferramentas para fortalecer os jovens das 
igrejas portuguesas. 

Viagem à Geórgia e Azerbaijão

Graças a Deus, a viagem do José Antonio, junto com a equipe à 
Geóriga e Azerbaijão foi uma bênção. O Senhor esteve guiando o 
grupo e todas as etapas. O primeiro país a ser visit
Geórgia, onde permaneceram 4 dias na pequena cidade de 
Marneuli, de maioria azerbaijana. A grande alegria do J. Antonio 
foi ver como cresceu o número de missionários na cidade. Em
2012, quando lá residimos, não havia nenhuma igreja na cidade e 
apenas 1 casal de missionários e 1 família azerbaijana que estava 
iniciando um projeto de treinamento. Hoje são 15 missionários 
de outros países e 10 obreiros azerbaijanos e já com 10 igrejas 
lares nas 3 cidades principais com um número crescente de 
pessoas respondendo à mensagem do Evangelho. Mesmo assim, 
isto é muito pouco para uma região com mais 500 mil 
azerbaijanos que precisam ouvir a Palavra. O J
naquele fim de semana em uma igreja multiétnica na cidade. Ali 
a equipe deixou ali 250 microships para serem distribuídos entre 
os obreiros que trabalham. 
Em seguida, o grupo foi para o Azerbaijão onde permaneceu 11 
dias. Já na chegada um grande livramento o Senhor. O Carlos, 
que estava transportando os microships, foi o único a ser 
revistado na saída do aeroporto, mas o oficial que fazia o serviço 
nada encontrou! Glória a Deus! 
Na primeira semana, a maior parte do tempo foi gasto 
entregando os microships aos pastores e líderes locais. Cada um 
destes encontros era uma oportunidade para conversar sobre os 
desafios que enfrentavam e de poder orar por eles. 
O restante do tempo foi de contato com os missionários que 
trabalham no país para encorajá-los e orar com eles. O José 
Antonio também teve 2 oportunidades para ministrar a Palavra 
em uma igreja-lar, além de traduzir para os outros da equipe que 
lá estiveram, um desafio depois de 5 anos sem falar azerbaijano!
Além disso, com as contribuições de irmãos de diversos lugares, 
pudemos ajudar vários irmãos azerbaijanos 
 
No mais, muito obrigado pelas vossas orações, contribuições
constante apoio ao nosso ministério aqui em Portugal. Deus vos 
recompense e abençoe. 

 Email: josepicida@gmail.com                

Motivos de Louvor

 Pelas oficinas e pelo ministério aos adolescentes;
 Pela provisão, cuidado e benção de Deus sobre a viagem;
 Pela oportunidades de ministério e cuidado de  Deus.
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Oficina de música e artes no Porto

José Antonio ministrando em uma igreja

Pedidos de Oração

 Pelo desempenho dos nossos filhos na 
escola; 

 Por direção e graça de Deus nos 
ministérios que Ele nos tem dado;

 Pela nossa família, 
e proteção  espiritual.
 

                   Whatsapp: + 351 915 384 973

Equipe na chegada à Baku

Motivos de Louvor 

Pelas oficinas e pelo ministério aos adolescentes; 
Pela provisão, cuidado e benção de Deus sobre a viagem; 
Pela oportunidades de ministério e cuidado de  Deus. 

 

Oficina de música e artes no Porto 

ministrando em uma igreja-lar 

Pedidos de Oração 

Pelo desempenho dos nossos filhos na 

Por direção e graça de Deus nos 
ministérios que Ele nos tem dado; 
Pela nossa família, por saúde, provisão 
e proteção  espiritual. 

915 384 973 

Equipe na chegada à Baku 


