
Portugal, 04 de Maio de 2017. 
 
Prezados irmãos, 
 
Graça e paz! 
 
Como já fizemos nos últimos anos, este ano mais uma vez estamos organizando 
um evangelismo aos peregrinos de Fátima. A diferença é que: este ano o 
trabalho está ligado ao movimento nacional de evangelização aos peregrinos, 
organizado pela Aliança Evangélica Portuguesa, especialmente para esta 
ocasião. Este ano a Igreja Romana está comemorando os 100 anos da suposta 
aparição de Maria na cidade de Fátima, e para isso convidaram o Papa para o 
evento no dia 13 de Maio. Por isso, espera-se que mais de 1 milhão e meio de 
pessoas que façam a peregrinação a pé. 
 
O evangelismo aqui na área de Aveiro começa amanhã: sexta-feira, dia 05, e vai 
até segunda-feira, dia 08, e está sendo organizado em conjunto com as igrejas 
Metodista Wesleyana, Assembleia de Deus e Batista, próximas da área do 
evento. A estratégia é montar uma barraca na beira da estrada com mesas e 
cadeiras para que possam descansar. Ali são oferecidos água, chás, café, 
biscoitos, etc. É neste tempo que temos a oportunidade para falar-lhes do amor 
de Jesus e oferecer-lhes materiais cristãos, dentre eles um DVD com o filme 
Maria Madalena. Serão também oferecidas Bíblias gratuitamente, que serão 
enviadas para os endereços dos que quiserem. 
 
 

Motivos de Orações…. 
 
Por favor, orem para que Deus use cada um dos irmãos que estarão envolvidos 
neste trabalho, que tenham poder, ousadia, sabedoria e graça de Deus para isso. 
Orem pelos peregrinos para que parem na barraca, que tenham seus corações 
abertos para o Evangelho e que tenham um encontro real com Jesus. 
 
Orem também pelo José Antonio e por um outro obreiro, que estarão indo para 
a cidade de Fátima nos dias 12 e 13 de Maio, para juntarem-se a outros crentes 
de diversas partes de Portugal para o evangelismo na cidade. Por favor, orem 
para que Deus os use poderosamente para alcançar muitos ali com o Evangelho, 
e por proteção de Deus na viagem, e durante o evento. 
 
No mais, muito obrigado por suas orações, e constante apoio ao nosso ministério 
aqui em Portugal. 
 
No Senhor Jesus. 
 
José Antonio, Picida, Anna Alice & Matheus 
 

 


