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O Senhor tem sido gracioso para conosco e nos sustentado 
com Sua mão de poder; por isso gostaríamos que juntem-se 
à nós em ações de graças a Ele por isso.  
Os nossos filhos continuam indo bem na escola e também na 
igreja. Devido ao grau de dificuldade do 10º ano (primeiro 
ano do 2º grau no Brasil) a Anna Alice tem enfrentando 
algumas dificuldades e precisa das suas orações em seu 
favor, já que a partir de agora as suas notas já são contadas 
para a entrada na faculdade. 
A Picida estará indo ao Brasil entre os dias 12 de maio a 07 
de junho. O objetivo principal de sua viagem é visitar sua 
família, especialmente o seu pai, que já está com idade 
avançada. Ela precisa de suas orações, pois será primeira vez 
que fará uma viagem internacional sozinha. Ela inda 
continua com as aulas de direção na autoescola, mas só fará 
o exame de rua depois de retornar do Brasil. 

Treinamento 
 No final de janeiro tivemos a formatura dos alunos do 
CEFORTE do ano passado. A Picida foi escolhida pelos alunos 
para ser a oradora na formatura e trouxe uma Palavra de 
desafio e encorajamento para eles. Formaram-se 8 alunos do 
curso de liderança leiga e 02 do curso teológico. O ano letivo 
iniciou-se em fevereiro e, graças a Deus, conta com um 
maior número de alunos este ano. A turma do curso 
teológico está recebendo todos os graduados do curso de 
liderança leiga e outros novos com um total de 13 alunos. Já 
a nova turma do curso de liderança leiga tem 10 alunos.  
Deus tem aberto portas para o ministério de ensino do J. 
Antonio que tem sido solicitado para ministrar cursos. 
Um dos cursos foi o realizado na cidade Coimbra no mês 
passado em uma das igrejas parceiras de nosso trabalho 
aqui.  Foi um curso básico de preparação de pregadores 
leigos com duração de 6 semanas com aulas 1 vez por 
semana.   
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Anna Alice & Matheus – Abril 2016 
O curso foi de suma importância para aquela igreja, 
pois ali há uma carência de obreiros para ajudar o 
pastor local nas áreas de pregação, EBD, estudo 
bíblicos nos lares, etc, algo que estes irmãos estão 
agora melhor preparados para realizar. A turma era 
composta de 5 alunos. 
O outro curso é parte do programa de um Instituto 
Bíblico noturno na cidade do Porto. O programa 
também consiste de 1 aula por semana e tem a 
duração de 5 semanas, terminando no final de maio. 

Evangelismo e Discipulado 
Como ocorreu no ano passado, estamos preparando 
para mais um trabalho de evangelismo aos peregrinos 
que vão à cidade de Fátima (maior centro da 
religiosidade católica portuguesa). A maioria dos 
peregrinos que vem no norte de Portugal passa por 
uma estrada próxima à Aveiro e as igrejas daqui desta 
área estão se mobilizando para ajudar na 
evangelização deles.  
O trabalho consiste basicamente em montar uma 
pequena barraca à margem da estrada por onde 
passam os peregrinos a pé (mais 400 mil!), e entregar-
lhes uma garrafa de água mineral bem como folhetos 
evangelísticos. 
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Este ano,  estaremos dando-lhes um calendário com mensagens,  
bem como providenciando cadeiras para que possam sentar e 
descansar um pouco da caminhada e também  tentar estabelecer 
uma conversa mais longa com eles. O evangelismo ocorrerá entre os 
dias 06 – 10 de maio e estamos planejando distribuir 4 mil garrafas 
d´água mineral e 4 mil calendários. Precisamos ver a mão de Deus 
providenciando os irmãos para ajudar neste trabalho e por 
conversões de pessoas durante o evento.  
A Picida está em envolvida com discipulado de duas mulheres da 
igreja. Ela precisa de discernimento e sabedoria para trabalhar com as 
situações difíceis que enfrentam estas irmãs. Ela tambem está 
trabalhando com uma vizinha que  aceitou Jesus. Ela está oprimida e 
o marido não permite que ela receba visitas, e ela resiste em vir à 
nossa casa. Ore por libertação para esta vizinha. 

Apoio às Igrejas 
O nosso ministério de apoio às igrejas aqui da região norte continua.  
O nosso trabalho nas áreas pregação, ensino e visitação tem sido 
muito bem recebido pelas igrejas e isto tem sido fonte de 
encorajamento. A igreja em Oliveira de Azeméis, onde temos ajudado 
regularmente,  tem mostrado sinais de fortalecimento, mas ainda 
precisa  de nossas orações para um crescimento maior. 

Desafios 
Como era de se esperar, o momento difícil pelo qual passa o Brasil 
também tem nos afetado aqui; por isso precisamos ver a mão de 
Deus atuando em nossa finanças e que nos ajude em oração por Sua 
provisão para o nosso ministério aqui em Portugal. 
Queremos por fim, agradecer a cada um dos irmãos que tem orado, 
contribuído e nos encorajado com seus contatos. Que o Senhor possa 
recompensá-los e abençoá-los ricamente. 

Pedidos de Oração 
 Pela nova turma de alunos do CEFORTE e pelos outros 

cursos que o J. Antonio tem ministrado; 
 Pelo evangelismo aos peregrinos de Fátima; 
 Pelos ministérios às igrejas da região norte de Portugal; 
 Pelo trabalho de discipulado da Picida com as mulheres;  

por sua viagem ao Brasil e sua carta de condução; 
 Pelo desempenho escolar da Anna Alice e Matheus; 
 Por proteção espiritual, saúde e provisão para nosso 

ministério e família. 
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Motivos de Louvor 
 Pelo cuidado de Deus para com nossa 

família na saúde e provisão; 
 Pelos ministérios com os quais estamos 

envolvidos e pela capacitação de Deus 
para realizá-los. 


