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Queridos mantenedores e intercessores 

Graça e Paz! 

Como o tempo tem passado rápido este ano, já estamos próximos de mais um natal e ano novo. 

Nunca imaginaríamos passar dois finais de ano no Brasil consecutivos, mas aprouve ao nosso Deus assim 

fazer e nos dar a oportunidade de estar juntos de amigos e irmãos em Cristo, mas distante dos nossos 

familiares, mesmo estando no Brasil. 

Bem, eu Joaldo terminei o tratamento de quimioterapia e radioterapia, agora preciso fazer tomografia no 

dia 31 de outubro para ver a reação do tumor no pulmão ao tratamento e em novembro terei que fazer 

uma Pet Scan que ainda aguardo a ligação da secretária de saúde marcar. 

Agradeço a todos que estiveram em oração durante estes meses e cremos que nosso Deus tem nos dado 

vitórias e depois celebraremos juntos quando tivermos resultados finais dos médicos. Tem sido um tempo 

de muito aprendizado com o Senhor, vendo o seu controle sobre tudo e seu cuidado para todos nós como 

família. 

Estes dias estava lendo um artigo de alguém que perdeu seu irmão querido em um desastre, e sua 

pergunta foi: Onde estava Deus quando isto aconteceu? É o que perguntamos quando enfrentamos 

situações como esta, enfrentamos doenças e outros problemas. Não seria uma afronta a Deus, olha Deus 

onde o senhor estava é responsabilidade sua, mas sim uma sinceridade, de um coração partido e claro Ele 

é nosso paizinho e podemos perguntar com intimidade. 

Mas ele está lá, assistindo tudo, controlando todas as coisas. Há situações que não entendemos, que não 

temos respostas e que talvez não teremos uma resposta da nossa pergunta.  



Mesmo que sintamos como o salmista “Senhor, por que estás longe? Por que te escondes em tempo de 

angústia?” E Deus não responde a ele. É o silêncio de Deus nestes momentos e é aí que nos aprofundamos 

no relacionamento com Ele e nos conhecemos (acho que é isso que Ele quer que descubramos, que 

experimentemos). 

Mas depois em outros salmos vemos Davi expressando sua confiança n´Ele, acho que ele aprendeu a 

confiar , mesmo sem entender tudo , sua fé foi exercitada, fortalecida e ele se agarrou a tudo  que 

aprendeu. É isto um pouco do que temos aprendido com o Senhor nestes meses. 

Família 

Estamos indo bem, Deus tem sido nossa fortaleza, refúgio e segurança. 

As crianças estão tendo tratamento com o otorrino, pois enfrentavam dificuldades para dormir, respiração 

difícil. Feitos os exames Samuel precisa operar de adenoide e as glândulas amigdalas que estão bem 

crescidas, a cirurgia foi marcada para dia 12 de novembro. Estejam orando para que corra tudo bem com a 

cirurgia dele. Suzanne já fez os exames e levará para o otorrino no dia 11 de novembro para avaliação. 

Esperamos que não seja necessário ela fazer a mesma cirurgia. E foi ao ortodontista que disse que ela 

precisa usar aparelho para correção dos dentes. 

Jovelina continua tomando remédio para a tireoide, está sob controle, fará novos exames de sangue e 

consulta médica dia 04 de novembro. 

Grupo em Osh 

Temos nos correspondido com o Pr. Ait... e Ym..., estão bem, apesar do susto que tiveram quando a polícia 

secreta estava procurando descobrir aonde eles se reuniam. Mas não descobriram, semana passada 

chegou uma senhora batendo no portão pedindo para entrar e ver quantos moravam na casa e a Ym... não 

deixou, pediu documento de onde ela era, apresentou um documento tipo uma ficha para preencher com 

os nomes.  

Alguns irmãos não têm comparecido aos cultos acho que talvez com medo do que aconteceu. 

O Pr. e a esposa virão ao Brasil para o concílio da 6ª região, infelizmente não dará para todos encontrá-los 

(as igrejas mantenedoras e que oram por esta obra), mas fica o convite para visitá-los no campo. Estejam 

orando pela viagem deles dia 20 de novembro ao Brasil, que cheguem bem, não se percam no aeroporto 

na Turquia e encontrem alguém para orientá-los . Orem também pela Jovelina que vai estar viajando com 

eles para traduzir por mais ou menos um mês. Pelo tempo no Brasil e que outros sejam desafiados para 

aquela região. 

 

Abraços, 

No amor do Mestre, 

Joaldo, Jovelina, Suzanne e Samuel 

Joaldo TIM (31) 94831182 Jovelina (31) 73108617 

Residência (31) 3582-4309 


