
“Durante três meses, Paulo freqüentou a sinagoga, onde falava 

ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao Reino de 

Deus”. (Atos 19.8) 
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Graça e Paz amados irmãos! 

Esse versículo me chamou a atenção: o Apóstolo Paulo era 

ousado na Palavra, sua forma de pregar o Evangelho com 

intrepidez, sem medo, cheio da unção de Deus, e a Palavra 

que pregava era uma palavra persuasiva, ou seja, trazia 

mudanças na vida das pessoas e Jesus era entronizado nos 

seus corações. 

Hoje, nos nossos dias atuais, estamos precisando de pesso-

as assim, que façam a diferença, não somente na palavra, 
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A Missão de Deus nunca saiu do meu coração, não importa está fora do Brasil ou dentro do 

Brasil, o mais importante é estar cumprindo a missão de Deus, é não estar fora dos seus pro-

pósitos;  estar fora do propósito de Deus isso me preocupa. 

Os anos que tem sucedido fora do campo propriamente dito, me trouxe algumas mudanças, 

mas não me trouxe mudanças na forma de pensar sobre a missão de Deus. 

Continuo na base missionária (AGEMIW), trabalhando no escritório, talvez para algumas pes-

soas isso não é importante, mas se não tivesse ninguém para trabalhar nas bases que seria. 

 

Foi muito bom ter feito o curso de capelania hospitalar, hoje posso estar ali no HAC prestan-

do ajuda de humanização junto com outros capelãos. A primeira vez 

que entrei me causou um impacto, ver aquelas pessoas na cama de-

pois de uma cirurgia, ou estar esperando exames médicos, outros 

com dor, mas aos poucos pude sentir que estava no lugar certo, e nas 

horas certas; poder estender as mãos àqueles que sofrem, orar, e tra-

zer uma palavra de conforto, apoio em momentos tão difíceis. Isso é 

um pouquinho do nada que estou fazendo. 

 

Quero dar graças a Deus pois nesse período tenho aproveitado para 

me atualizar e  aperfeiçoar. Consegui fazer alguns cursos, e já estou 

no quarto módulo da Pós de Aconselhamento e Capelania, e estou es-

tudando idiomas por conta própria. É muito importante ter ferramen-

tas para utilizar na evangelização dos povos, e para 

um mesmo, de crescer, e se aprimorar. 

Depois de 14 anos fora do Brasil, posso estar um pou-

quinho com a minha mãe, uma senhora de 83 anos de 

idade, e que nos tem ensinado muita coisa da vida. 
Jesus 



 

Agradeço a Deus pelo seu apoio, por suas orações, por não ter me abandonado nesse tempo, 

por estar junto.  

Que Deus os abençoe, e manifeste a sua graça todos os dias sobre suas vidas. 

 

Zenilda Guimarães 

 

Pedidos de Oração:       

Meus contatos: 

Motivo de louvor : 
 
Agradeço a Deus por 

mais um resultado de 

exame, e pela saúde que 

tem me dado. 

Deus tem preservado a 

minha vida do mal.  
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Quero pedir aos amados irmãos que estejam me ajudando 

em oração pelos próximos passos a dar, tenho vontade de 

voltar a algum campo missionário, e tenho orado a Deus pa-

ra que Ele me direcione, mas entendo que tudo tem seu 

tempo, não sei se chegou o tempo de 

ficar no Brasil.  

Também peço oração por minha vida 

financeira, que Deus levante novos 

mantenedores nesse tempo, ou me 

mostre um caminho melhor.   

E-mail: zelgui08@hotmail.com 

Whatsapp: 021 97311-1415 

Skype: miszenilda 

Facebook: Zenilda Guimarães 

 

Qualquer Ofertas: 

Bradesco 

Agência: 3403 

Conta Corrente: 21500-7 (código: 0,28) 

Associação Missionária Wesleyana 

Caso queira ser um mantenedor entrar no link e preencher o formulário: 

https://form.jotformz.com/sgmimw/missionario-mantenedor 

 


