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Quero desejar a todos os irmãos um Feliz Ano Novo, e que 

seja um ano abençoado por Deus para todos nós. 

 

Primeiramente quero agradecer a Deus por mais um ano 

de poder servi-lo. Agradeço também por todos vocês que 

tem orado por mim, contribuído e me apoiado de alguma 

forma. 

Esse foi um ano de muitas mudanças na minha vida, até 

agora estou me adaptando: retorno ao Brasil, moradia, 

ministério, igreja e família. Graças a Deus estou 

progredindo. 

 

Estive esse ano todo na AGEMIW, trabalhando na 

secretaria, tempo bom, de aprendizado, de colocar dons e 

talentos em práticas, e também descansando um pouco 

daquilo que eu fazia anteriormente ministerialmente. Fui 

pregar em varias igrejas que me convidaram, assim pude 

testemunhar do tempo que estive na Argentina, e das 

experiências que obtive nesse tempo fora do país. 

 

Na Agemiw, recebemos parte dos missionários da SGM, e 

puder rever-los, e escutar seus testemunhos.  

 

Participei de dois Congressos de Missões, um seminário 

sobre CIM, uma aula sobre Resolução de conflitos. Todas 

foram muito edificantes, e me ajudaram a crescer. 
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Fiz um curso de Capelania Hospitalar, na Central, da 

CAERJ; fui muito abençoada por esse curso, me fez 

analisar sobre a capelania, os cuidados paliativos, e 

sobre a questão do luto, das perdas. 

 

Desfrutando um pouco da família, do afeto, do 

carinho, fiquei muito tempo fora desse convívio, e 

graças a Deus tem sido um tempo bom; também de 

rever irmãos da igreja, abraçá-los; fazer novas 

amizades, conhecer pessoas, e comportamentos 

brasileiros...kkkk.  

Nesse tempo também estou tratando da saúde, 

fazendo alguns exames médicos, e dentista. 

 

Obrigada por vossas colaborações, apoio, e oração, 

sem a qual eu não poderia me manter firme. 

Que Deus os encha de graça e amor. 

Zenilda Guimarães 

 

 

Motivos de louvor: 

- Pode fazer meu plano de saúde no Brasil. 

- Por um resultado de exame. 

- Pelo curso de Capelania Hospitalar. 

- Por meus mantenedores que permanecem fiéis 

mesmo estando no Brasil. 

- Pela fidelidade de Deus na minha vida e de minha 

família; cuidado diário, proteção; e minha vida 

ministerial. 

Pedidos de Oração: 

- Por minha saúde física, que 

Deus derrube todos os dardos 

do inimigo. 

- Por minha vida financeira, 

sustento, novos mantenedores. 

- Direcionamento de Deus para 

o ano de 2018; projetos, 

planejamento. 

- Que Deus faça sua vontade na 

minha vida. 

CONTATO: 

E-mail : zelgui08@hotmail.com          Whatsapp: +021 973-111415 

Skype: miszenilda 

mailto:zelgui08@hotmail.com

