
O Senhor tem sido gracioso e bondoso 
família e tem-nos abençoado aqui nest
Portugal. Em junho Anna Alice termina o 12º ano 
(equivalente ao término do 2º grau no Brasil). Logo a seguir, 
fará os exames nacionais, que juntamente com as notas dos 
3 anos do secundário são os critérios para a entrada na 
faculdade. O próximo passo é iniciar o processo para a 
matrícula na universidade que começa em setembro. Ela 
ainda está indecisa quanto ao curso e precisa de uma 
orientação clara da parte de Deus em todo este processo.
e o Matheus, que está bem e progredindo nas aulas de 
piano, estão crescendo em Deus e são part
igreja em Azurva. Louvamos a Deus por uma vitória 
alcançada na vida da Picida. No ano passado terminou a 
convalidação do seu curso de teologia pela Faculdad
Teológica Sul Americana no Paraná e em março foi ao Brasil 
para a graduação. Ela esteve também com a família
algumas das nossas igrejas parceiras em Minas e São Paulo
O José Antônio estará indo ao Brasil no iníci
nosso plano era irmos toda a família, mas novamente não 
será possível. 

Centro de Formação Teológica

Continuamos com as aulas no CEFORTE. Em janeiro tivemos 
a formatura de 4 alunos e também o início do 
letivo. Graças a Deus tivemos um aumento substancial de 
alunos com um acréscimo de 04 novos alunos no
teológico e 11 novos alunos no curso d
(LEO), perfazendo um total de 33 alunos. 
alunos iniciaram treinamento prático nas áreas de pregação 
nas igrejas da região e também no evangelismo
feito em 2 cidades próximas. O objetivo é dar continuidade a 
estas atividades também este ano. 

Kids Day 

Este é um evento que a igreja de Azurva tem feito ao longo 
dos anos no dia 01 de junho, dia das crianças
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Servindo ao Senhor em
Portugal

Notícias de José Antonio, Picida, Anna 
Alice & Matheus –

Para atrair o maior número 
equipe faz durante uma 
educacionais na cidade e no final 
para o evento. Este ano estará em 15
cidade alcançando um
Nosso objetivo é termos pelo menos 200 delas
das crianças, bem como o
convidados e participam de atividades voltadas para 
eles.  

Evangelismo aos

Estamos nos preparando uma vez mais par
evangelismo aos peregrinos de Fátima que
ocorrerá entre os dias 7 

Graduação da Picida no curso teol

Aulas no CEFORTE

Servindo ao Senhor em 
Portugal 

Notícias de José Antonio, Picida, Anna 
– Abril 2018 

Para atrair o maior número possível de crianças, a 
durante uma atividades recreativas e 

educacionais na cidade e no final convida as crianças 
o evento. Este ano estará em 15 escolas da 

cidade alcançando um total de mais de 1200 alunos. 
Nosso objetivo é termos pelo menos 200 delas no dia 

, bem como os seus pais que também são 
convidados e participam de atividades voltadas para 

Evangelismo aos Peregrinos de Fátima 

Estamos nos preparando uma vez mais para o 
evangelismo aos peregrinos de Fátima que este ano 

as 7 – 10 de maio. 

aduação da Picida no curso teológico 

Aulas no CEFORTE 



Como já ocorreu no ano passado, o trabalho aqui na região 
integrado ao ministério nacional que inclui a evangelização nas 
estradas principais do país que levam à cidade de Fátima. Pela 
graça de Deus, tem crescido a participação dos crentes da região 
no trabalho com a adesão este ano de irmãos
Além disso, o trabalho também tem recebido o apoio da 
prefeitura da cidade de Águeda, que irá forn
barracas, mesas e cadeiras, além, da permissão para o uso do 
local. Já existe uma rede de intercessão pelo tr
preciso muitos de vocês se juntem á nós
sentido. Caso queira visualizar como o trabalho é feito
vídeo do evento no ano passado: https://youtu.be/uKU7v7lgp94

Partilha da Palavra

Nas últimas semanas estamos trabalhando pa
implementação do projeto Partilha da Palavra em Avei
Tivemos um treinamento com o diretor do
Evangélico de Missões do Porto que nos apresentou os 
resultados do trabalho já em andamento na cidade. 
uma equipe e estamos em fase de oração e t
do material a ser utilizado. Nossa objetivo é 
religiosos e depois que tivermos 
interessadas iniciar os estudos bíblicos semanais.

Ministério junto às Igrejas

O nosso ministério junto às igrejas continua
José Antonio, que tem feito visitas às várias igrejas para a 
ministração da Palavra e em alguns casos, fazendo divulgação
obra missionária. No mês passado, esteve em uma reunião 
mensal da Fratenal em Lisboa, um orgão que reune
cidade para fazer divulgação da necessidade 
povos não alcançados à partir de Portugal.
estará iniciando uma série de estudos na igreja onde tem 
auxiliado em Coimbra. 

Por fim, gostaríamos de uma vez mais agradecer a cada um de 
vocês pelo apoio em oração e através da
favor do nosso ministério. Que o Senhor possa abençoar 
de vocês com toda sorte de bênçãos espirituais (

 Email: josepicida@gmail.com                

Motivos de Louvor

 Pelos oportunidades e portas abertas 
 Pela cuidado e direção de Deus em nossas vidas;
 Pelo crescimento espiritual dos nossos filhos.
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Divulgação de missões em Lisboa

Pedidos de Oração

 Por capacitação de
ministérios

 Pelos provas finais e
Alice na universidade e
sua escola;

 Pela nossa 
relacionamento

 Por provisão financeira e por n
parceiros neste tempo de câ
 

                   Whatsapp: + 351 915 384 973
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Reunião dos pastores e prefeito de Águeda

Treinamento do projeto Partilha

 

de missões em Lisboa 

Pedidos de Oração 

or capacitação de Deus nos 
ministérios que estamos envolvidos; 
Pelos provas finais e entrada da Anna 
Alice na universidade e por Matheus na 
sua escola; 

nossa saúde, proteção espiritual e 
relacionamento famíliar 
Por provisão financeira e por novos 
parceiros neste tempo de câmbio alto. 

915 384 973 
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