
 “Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por 

muitos”. Marcos 10.45  

De fato, a missão salvadora de Cristo o levou pelo caminho da humilhação e do serviço, até a entrega de sua vida na cruz 

para o resgate e a redenção do povo de Deus. Seguindo o exemplo de Cristo também tomamos o caminho da humildade e 

do serviço dedicado para que o seu evangelho seja vivido e anunciado a muitos aqui na Europa. Humildade ao invés da 

arrogância, espiritualidade no lugar de estratégias, desejo de servir muito antes que o desejo de ser servido, disposição para 

aprender antes que a certeza de que temos nas mãos a chave do sucesso... sem estes elementos não há uma verdadeira 

missão! 

Queridos irmãos e amigos em Cristo. 

Já completamos um três meses desde nosso regresso do Brasil  por ocasião do congresso geral de mulheres foi uma semana 
intensa cansativa mas reconstrutora e ,estamos vivendo intensamente os efeitos de tantas bênçãos derramadas pelo Senhor 
através dos irmãos que Ele coloca ao nosso redor. 

No tempo que estivemos no Brasil, visitamos parte dos nossos familiares, que estava enfermo e necessitando da nossa 
orientação e cuidado.  

Tambem passamos pelo período de transição em nossa igreja na Espanha, pois o Pastor Carlos Eduardo retornou ao Brasil, 
e foi enviado a Espanha para seguirmos o trabalho o pastor Francis e família. Tem sido tempo de adaptação, tanto por parte 
da Igreja como para o novo pastor. 

Recentemente recebemos a visita de um casal muito querido, bispo Oseas e sua Esposa Ildeilza, que a nosso convite veio 
ministrar ao encontro anual de casais foi uma benção a palavra ministrada  “quitando la mascaras” instrumentos do Senhor 
para ser bênção em nossa vida, tanto para a família missionária como para a igreja, proporcionando-nos momentos 
maravilhosos. 

Também podemos receber os jovens e Adolescentes em nossa casa por ocasião do carnaval, que é uma festa muito popular 
por aqui, porem com algumas estratégias temos conseguido  afasta-los destes ambiente que não glorifica a Deus. Temos 
trabalhado com eles nos pequenos grupos de Gceu. Tem sido tempos abençoados de crescimento. 

Como é bom sentir-se bem cuidado! (... o Senhor é bom.” 1 Pedro 2.3). Toda glória seja dada ao Senhor! 

Nossa igreja em Badajoz tem trabalhado intensamente para compartilhar a bondade do Senhor com todos aqueles que Ele 
tem colocado junto a nós, não somente aos membros e participantes das atividades, mas também com os vizinhos da igreja e 
de cada um dos irmãos. 

Aproveitando a presença do  bispo celebramos o dia de intercessão pela Mulher Espanhola . 

Desde Janeiro temos trabalhado  reunindo documentos para pedido de nacionalidade mas os custos são muito altos  
ainda não conseguimos dar entrada, esperamos que em breve possamos faze-lo, estamos orando para Deus enviar o 
recursos, pois temos novos projetos para  seguirmos a iniciar pequenos grupos em  outra cidade. 

Oremos juntos:  

1. Agradecemos ao Senhor pelo carinho e apoio de cada irmão e igreja; 
2. Pelo constante cuidado de nossos parceiros quanto a nosso sustento; 
3. Pelo compromisso de nossa igreja e de nossos filhos com a obra de nosso Deus; 
4. Oramos pelas famílias de nossa igreja; 
5. Pelos nossos planos de  re começar novos trabalhos  
6. Pelas atividades e compromisso da igreja neste novo semestre; 
7. Por nosso sustento familiar. 

Um carinhoso abraço. 

Missionraia Matildes e Irineu 
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Passeio com os jovens 




