
“Regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que 
buscam; e aqueles que amam a tua salvação digam 
continuamente: Engrandecido seja De

Temos muitas razões para louvar o Senhor por Sua 
graça e cuidado para com nossa famíl ia. Louvamos a 
Deus  viagem do José Antonio ao Brasil no início do 
verão. Mesmo sendo um período curto (apenas 3 
semanas) e corrido, foi um tempo muito pro
em termos de seus contatos com a família e com as 
igrejas parceiras depois de quase 3 anos. 

Também somos gratos a Deus pela entrada da Anna 
Alice na faculdade de enfermagem. Depois de um 
período espera para saber se seria aceita e onde,  
esta semana recebemos a confirmação de sua 
aceitação aqui mesmo na Universadade de Aveiro. A 
nossa oração agora é que o Senhor a ajude nos 
novos desafios do curso e a ser luz ali.

Agradecemos também a Deus pela vida do Matheus 
que começou o 9º ano na escola. El
progredido bastante com o piano e estará entrando 
em uma escola cristã de música que está iniciando 
na cidade. Ambos, Anna Alice e Matheus são parte 
do ministério de louvor da igreja e estão 
plenamente integrados e ativos nas atividades no 
departamento de adolescentes da igreja.

Evangelismo aos Peregrinos de Fátima

Este ano uma vez mais o evangelismo aos 
peregrinos de Fátima foi muito produtivo. O 
de apoio”  como a prefeitura da cidade de Águeda 
denomina nosso espaço, já se tornou conhecido dos 
peregrinos que se sentem cada vez mais à vontade 
para receberem o material (e não jogar fora!),  
sentarem-se e conversar com a equipe. Este ano 
muitas pessoas aceitaram Jesus e muitas outras 
receberam oração.  
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Servindo ao Senhor em
Portugal

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

Alguns paravam para agradecer pelas Bíblias e 
outras l iteraturas cristãs que lhes foram 
enviadas no ano passado. Por causa do 
ambiente amigável do trabalho, a prefeitura da 
cidade nos tem dado todo apoio e não faz 
nenhuma restrição ao fato de que nós 
estejamos evangelizando as pessoas ali . Glória 
a Deus! Uma vez mais, tivemos a participação 
de crentes da maioria das igrejas naquela área 
e até um grupo do Porto, que viajava cerca de 
70 km até o local para ajudar no trabalho. 
Além disso, o José Antonio também
equipe nacional para o evangelismo na cidade 
de Fátima onde foram distribuídos mais 10 mil 
livros cristãos.  
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Ministério com os Adolescentes 

O ministério da Picida com os adolescentes continua 
bastante ativo. No final de agosto, junto com os outros 
irmãos do departamento, organizou mais um retiro com 
o tema “Filhos da Obediência”.  Houve a participação de 
48 adolescentes, um número recorde. Além disso, após 
o retiro o ministério iniciou o “espaço jovem”, uma 
reunião semanal para os adolescentes participarem do 
estudo da Palavra e de atividades recreacionais. O 
espaço tem sido um sucesso e atraído adolescentes não 
crentes.  A ideia era ter o espaço apenas no período de 
férias, mas estão buscando alternativas para se tornar 
algo permanante.  

Projeto Vida com Propósito 

Neste verão também iniciamos o Projeto Vida com 
Propósito cujo objetivo é a evangelização nas ruas da 
cidade de Aveiro. Como estratégia uti lizamos um 
questionário religioso onde perguntamos às pessoas 
sobre vários temas espirituais. A simples abordagem de 
pessoas nas ruas com a entrega de folhetos por 
exemplo é improdutivo aqui, mas com os questionários 
elas se tornam muito mais abertas e receptivas para 
falar sobre assuntos espirituais. Fazemos os 
questionários todas as sexta-feiras entre as 18.30 – 
20.00 e nos convidamos as pessoas para participarem 
de estudos sobre tópicos atuais e relevantes abordados 
sob um ponto de vista bíblico.  Estas reuniões são 
realizadas às quarta-feiras às 20.00 na sede de um ONG 
no centro da cidade que nos cede o espaço 
gratuitamente.  Os estudos foram iniciados cerca de 3 
semanas atrás e já temos um senhor idoso e um jovem 
como participantes regulares. 

Ministério junto às Igrejas 

O nosso trabalho junto às igrejas da região continua, e 
estamos incluído para além de Aveiro, auxílio à igrejas 
Coimbra e Viseu, uma cidade cerca de 70 km ao norte. 

No mais, muito obrigado pelas vossas orações e 
constante apoio ao nosso ministério aqui. Deus abençoe 
ricamente a cada um dos irmãos.  

Divulgação de missões em Lisboa 

Pedidos de Oração 

 Por capacitação de Deus nos ministérios 
que estamos envolvidos; 

 Por conversões no Projeto Vida com 
Propósito; 

 Pelo desempenho da Anna Alice na 
faculdade e pelo novo ano escolar do 
Matheus; 

 Pela nossa saúde, proteção emocional 
espiritual e relacionamento familiar 

 Por provisão financeira e por novos 
parceiros neste tempo de câmbio alto. 
 

 Email: josepicida@gmail.com                   Whatsapp: + 351 915 384 973 

Motivos de Louvor 

 Pelos oportunidades e portas abertas de ministério ; 
 Pelas nossas viagens ao Brasil este ano; 
 Pela entrada da Anna Alice na universidade. 

Retiro dos adolescentes 

Espaço Jovem 

Equipe do Projeto Vida com Propósito 


