
 

 

 

    
“Confie no SENHOR de todo o seu coração e não se apoie 

    em seu próprio entendimento; reconheça o SENHOR 

    em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas 

veredas”. Provérbios 3.5,6 

Queridos Mantenedores e Intercessores, Graça e paz do Senhor! 

Saudações: 

Nossa Família  
Neste inverno temos sofrido com a gripe, especialmente Joaldo. Ele teve pneumonia e tem pegado gripe 

facilmente, talvez seu sistema imunológico esteja baixo. Também temos que usar transporte público e nesta 

época muita gente doente nas vans e ônibus. Estamos orando para que o Senhor nos dê um carro, orem 

juntos conosco pela provisão financeira. 

Com a situação de doença fica aquela tensão em casa, especialmente nas crianças. Vendo o pai sempre 

doente pensam em coisas ruins. Eu, Jovelina tenho acompanhado e conversado com eles sobre tudo isto, 

tenho ouvido os seus medos e oramos juntos. Durante o tratamento da pneumonia, o médico pensou que 

talvez o câncer havia voltado. Joaldo teve que fazer um raio-x e exames de sangue, então enviamos para o 

médico em Belo Horizonte. Ele falou que não havia nada, só a infecção da pneumonia, e os exames de 

sangue estavam normais. Em tudo podemos ver o controle do Pai, nos dizendo confie em Mim, estou 

cuidando de todos. Ele falava-me em Provérbios 3:5,6 (quando o medo, a insegurança, a falta de bons 

médicos e bons hospitais) ele nos diz: “Confia em mim somente”. Ele peleja por nós e nos alegraremos com 

os seus benefícios. O tratamento para a pneumonia precisou ser feito numa clínica particular, onde um 

médico americano trabalha. Íamos todos os dias de manhã, Joaldo ficava umas duas horas deitado, tomando 

o antibiótico na veia e depois voltávamos para casa. Joaldo está bem, pegou um outro vírus e está tossindo 

um pouco, mas não parece ser sério como da última vez. Ele ainda tem uma pequena dor no lado direito que 

tem ido aos poucos, confiamos no Senhor para uma cura completa. 

As crianças estão indo bem na escola apesar dos desafios da língua inglesa para o Samuel. A Suzanne tem 

dificuldades em química, mas graças a Deus terminaram o 1 semestre com notas satisfatórias. 
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Ministério
Joaldo desde a metade de Dezembro esteve doente e teve que ficar em casa. Não teve contato com as 

pessoas, com as quais já começou a desenvolver uma amizade. Está trabalhando como diretor da Ong, do 

escritório em casa. Jovelina continua atendendo mulheres locais, dando seminários sobre o cuidado integral 

do trabalhador. Tivemos outra celebração do grupo que trabalhamos e juntos com eles adoramos ao Senhor. 

É um grupo pequeno, mas está crescendo o número de U**R. Para mais detalhes escreva para nosso e-mail 

pessoal. 

 

 

Pedidos de oração:
- Continuem orando pela proteção e saúde 
de nossa família.  
- Orem também pelas nossas finanças. No 
mês de janeiro recebemos apenas a metade 
do que daria para suprir as nossas 
necessidades. Não tínhamos dinheiro para 
pagar a escola das crianças. E tivemos o 
gasto extra dos vistos. Clamamos ao Senhor 
com lagrimas. O Senhor ouviu o nosso 
clamor e alguém nos enviou uma oferta que 
supriu o valor da escola das crianças.   
- Essa semana, é a semana do livro na 
escola. Orem por Samuel para que consiga 
desenvolver na leitura em inglês. E por 
Suzanne, para que consiga entender 
Química. 
- Orem por Jovelina que no último final de 
semana de fevereiro estará viajando para o 
sul para dar um seminário sobre resolução 
de conflitos na ig. e também um seminário 
para outros trabalhadores. 

 
- Continuem orando pelo povo U**R para que 
outros venham ao conhecimento da verdade.  
- Orem por Aida e a família, Jovelina tem 
atendido ela e sua filha. A filha parece ter 
esquizofrenia. Orem por cura física e emocional 
dessa família.  
 
 

Agradecemos a todos que tem orado conosco e nos ajudado financeiramente. 
Agradecemos pelas orações pelos vistos e carteira de trabalho, graças a Deus saiu tudo 
em ordem. Que o Pai abençoe a cada um de vocês!  
Abraços a todos os queridos, com saudades, 
Pr. Joaldo, Jovelina, Suzanne e Samuel  

 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nestes últimos meses o pr. A**K tinha nos falado sobre a possibilidade de mudar para a capital. 
Depois de conversas com ele e com nossa liderança no Brasil, eles mudaram para uma pequena 
cidade a 40 minutos da capital. Eles têm como objetivo começar um novo trabalho. Ele tem tido 
várias oportunidades. Também abriu um mercadinho do lado de sua casa para ter uma razão de 
falar para as pessoas, o que ele faz, onde trabalha etc. Esta semana passada foram um grupo de 
mu**os convidando para uma reunião e também convidando as mulheres para aprenderem a 
como criar seus filhos. Ele disse que   não podia ir. Estamos pensando e orando para abrirmos 
um centro comunitário e lá termos as reuniões. Orem por estratégia e direção do Pai. A Mss. 
Esperanca tem enfrentado algumas enfermidades, orem por cura do Senhor. A filha mais velha 
deles, Elizabeth, está numa nova escola. Quando voltava para casa, um carro a atropelou. 
Levaram um susto muito grande, a polícia os chamou, mas Deus guardou a vida dela e não teve 



muitos ferimentos. O lugar onde eles estão é bem mais difícil. Orem para que eles têm sabedoria 
de como agir e compartilhar. Orem também pela adaptação das crianças na nova escola. A Mss. 
E professora mas ainda não conseguiu emprego, para que o Senhor abra as portas para ela.  

 
 
A ig. No sul ficou na direção da Guljamal e tem mais duas que a auxiliam no trabalho. O pr. A**K e 
nós iremos lá uma vez por mês. Temos acompanhado seja por telefonemas, zaps ou por visitas. 
    
                            
    
Continuem orando por Raissa, ela está melhor (tratamento de tuberculose). Está fazendo um 
projeto para crianças, estejam orando por cura completa da tuberculose e também pelo projeto.                      
         Kutmam e a noiva planos para o casamento. 
Orem por Kial, ele conseguiu visto de estudo para a Korea e estará viajando este mês. Ficará seis 
meses, e se for a vontade do Pai, continuará a universidade lá.  
Orem por Kutman, ele está no exército e recentemente contou aos pais que acredita no Senhor. 
Os pais já aceitaram a palavra mas deixaram depois de algum tempo. Eles aceitaram a decisão 
dele. Ele está querendo se casar esse ano, mas os pais não permitem, porque tem um irmão 
mais velho que ele que precisa casar primeiro. Orem por suprimento para o casamento também.  
Os irmãos enviam saudações e oram pelos irmãos no Brasil.  
 
 

 


