
 

Paz amados irmãos! 

Como vocês sabem já me encontro em solo Inglês. Faz 2 semanas que desembarquei em 

Liverpool. Foi uma viagem cansativa e estressante, mas com a graça de Deus, cheguei bem. 

Passei uns momentos de tensão na imigração, mas com a sabedoria do Espírito Santo para 

lidar com os questionamentos que eles fazem e munida dos documentos que comprovam que 

minha estada aqui será provisória, eles me permitiram entrar. 

Esses primeiros dias têm sido um tempo de oração em busca da orientação do Senhor sobre o 

que fazer, com quem trabalhar, onde morar, etc. e também um tempo de entender o contexto 

dos refugiados aqui (já que a situação deles na Inglaterra é bem diferente da Grécia), bem 

como um tempo pra conhecer pessoas e fazer contatos em busca possibilidades de trabalho 

com refugiados aqui. 

Mudanças e tempo de transição nunca são fáceis; precisamos de disposição para começar 

tudo de novo, do zero: recomeçar a vida num lugar novo, adaptar-se à uma nova cultura, 

refazer a rotina, etc. “Aprender o caminho das pedras” é emocionalmente cansativo e 

estressante, mas faz parte do processo ao qual decidi me submeter por entender ser esse o 

caminho que o Senhor determinou para meu tempo aqui na Europa servindo entre os 

refugiados muçulmanos. 

Passei minha primeira semana na casa de um casal de brasileiros que são missionários aqui e 

essa semana e a próxima estou hospedada numa base da missão JOCUM, mas estarei me 

mudando para casa de uma família para viver com eles. Essa é uma das formas de 

hospedagem que eles têm aqui: você paga para viver junto na casa das pessoas. 

Estou orando para que Deus confirme a família certa com quem Ele quer que eu conviva para 

que possa ser benção na vida deles. No meu caso, como Deus tem me dado o privilégio de 

trabalhar com Iranianos, vou morar um tempo com eles. 

Em meio a essas idas e vindas, tive que começar a me virar por conta própria e já tenho 

enfrentado alguns desafios como aprender a usar o transporte público e encontrar os lugares 

que tenho que ir; confesso que essa é uma dificuldade pessoal que tenho, pois meu senso de 

direção é péssimo e meu GPS mental vive me pregando peças kkkk.  

Outro desafio é entender o sotaque Britânico, especialmente aqui nesta cidade onde eles têm 

uma característica mais regional; tem alguns momentos que nem parecem estar falando 

inglês, mas grego kkkk, mas aos poucos o ouvido vai se acostumando.  

Confesso que essa primeira etapa que anda meio devagar me incomoda por ter a sensação de 

que o tempo está passando e ainda não pude começar a trabalhar efetivamente, mas Deus me 

deu um “puxãozinho de orelha” me falando que Ele não está com pressa e que preciso ter 

paciência, pois essa parte do processo é necessária, então tratei de acalmar meu coração e me 

dar conta de que se Ele não está com pressa, quem sou eu para estar? 



E não posso reclamar, pois tenho visto a fidelidade e bondade do Senhor bem de perto e 

algumas coisas já começaram a acontecer. Nos primeiros dias, conheci a equipe da 

organização que está me recebendo aqui bem como, um dos projetos que estarei envolvida 

que é uma escola de inglês; é na verdade uma empresa com objetivo missionário, onde eles 

oferecem vagas gratuitas para refugiados. 

Admito que não estava 100% convicta se deveria mesmo trabalhar nessa escola, mas quando 

cheguei lá, mais especificamente quando me mostraram o andar de cima onde fica a cafeteria, 

uma paz muito grande invadiu meu coração e o Espírito Santo me deu uma forte convicção de 

que ali é um dos lugares que Deus preparou para eu estar, então meu coração está tranquilo 

em servir ali.  

Na escola temos cerca de 60 alunos e a maioria deles é de refugiados. Já comecei ajudando 

nos intervalos das aulas todas as manhãs onde é oferecido um cafezinho ou chá. É um 

momento de fazer contato a fim de desenvolver relacionamento com eles e planejamos 

também começar a oferecer algumas atividades extras na parte da tarde durante 3 dias da 

semana e eu ficarei responsável por esse programa. Orem para que o Senhor me dê 

estratégias e me permita através dessa oportunidade ter maior acesso a eles. 

Outra porta que já se abriu é para que eu ajude numa Igreja Iraniana que tem cerca de 130 

membros. Tenho visto Deus agindo e tocando os corações, pois o pessoal dessa igreja é um 

pouco fechado para receber pessoas de fora por conta da segurança dos irmãos que são 

convertidos do Islamismo, mas o pastor me recebeu muito bem e disse que sentiu paz no 

coração ao me conhecer, portanto, ele permitiu que eu esteja ajudando ali. Orem para que 

Deus encaminhe tudo de forma que eu possa ser benção na vida  desses irmãos da forma que 

Deus deseja. 

Já consegui também uma professora para me dar aulas de Farsi. Orem por esse grande 

desafio. Confesso que não dou conta por mim mesma, preciso de um milagre. 

Bom irmãos, por enquanto essas são as informações que tenho para compartilhar. 

Quero agradecer as orações pelo motivo que compartilhei em meu último contato antes de 

deixar a Grécia com relação ao meu coração e a tristeza das despedidas. Apesar de ter sido 

bem difícil dizer adeus para as pessoas com quem trabalhei e convivi na Grécia e de ainda 

sentir saudades deles e do meu trabalho lá, eu estou tranquila e meu coração tem convicção 

de que foi Deus quem me trouxe aqui para esse tempo e isso supera qualquer tristeza. O 

desejo do meu coração é estar sempre no centro da vontade de Deus seguindo Sua direção e 

estando disponível para Ele.  Louvo ao Senhor por estar cuidando do meu coração! 

Essa é a Palavra para esse novo tempo: “Eis que faço uma coisa nova, agora sairá à luz; 

porventura não a percebeis?  Eis que porei um caminho no deserto, e rios no ermo.”  Is. 43:19 

Conto com suas orações para que o Senhor continue orientando meus passos, dando a direção 

certa e mostrando Sua vontade para que eu possa dispensar meu tempo e energia nos 

projetos que Ele quer que eu esteja inserida para ser instrumento Dele onde Ele quiser. 



Muito obrigada pelo apoio, carinho e encorajamento que tenho recebido de vocês. Que nosso 

Pai siga abençoando suas vidas. Um grande abraço. 


