
 

Matosinhos, fevereiro de 2021 

 

Olá Queridos, 

 

Queremos começar essa carta declarando nossa gratidão a Deus, mediante a Jesus Cristo, por todos 

vocês. Ele é a nossa testemunha de que sempre nos lembramos de vocês em nossas orações. 

Bom, nós ansiamos ir ao Brasil, a fim de testemunhar pessoalmente com vocês tudo o que Deus tem 

feito por meio de nós, aqui em Portugal. Sabemos que o testemunho fortalece a fé e encoraja outros a 

também dizerem sim pra Missões. Na verdade, somos mutualmente encorajados. Vocês sabem que 

ano passado já tínhamos planos de visitarmos o Brasil, como família. Mas esses planos não puderam 

se concretizar. Nossa oração é que nesse ano, possamos ir, pois já são quatro anos que os meninos não 

veem os primos, avós e tios, e eles sentem muitas saudades. Orem conosco sobre isto. 

Irmãos Queridos, entregamos nossa vida na totalidade ao Senhor e estamos dispostos a pregar o 

evangelho de Cristo por onde passarmos. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo 

aquele que crê. Hoje, mesmo em contexto de confinamento temos tido boas oportunidades de trabalho 

e isso nos anima. Alguns dos trabalhos são:  

Curso New Life – Discipulado de novos convertidos. Temos duas pessoas já preparadas para o 

próximo batismo e uma está fazendo o curso. Já são três pessoas para batizar. 

Ministério de Casais A2 – Iniciamos aos sábados, outra turma do 

Curso Uma Aliança para Sempre que é uma parceria do Ministério 

Aliançados para Sempre.  Nesta temporada temos cinco casais e 

mais quatro casais que se formaram como líderes. Também 

iniciamos um Curso para treinamento de líderes que acontece aos 

domingos.  

Crianças e Adolescentes – Nesta área servimos por meio do 

desenvolvimento dos programas online e dando suporte às líderes 

destes ministérios.   



Redes Sociais – Continuamos com o Programa Missões e Partilha, que acontece 

toda quinta feira as 20:30 horas de Portugal e no Brasil é transmitido ao vivo às 

17:30h. É um programa da Missão Mãos Por Cazombo em parceria com a Missão 

Antioquia em Portugal. Também temos usado nossas mídias para ensino e 

pregação da Palavra de Deus.  

Os cultos da Igreja que servimos passou a serem realizados on-line novamente. 

Mas o lado bom deste tempo difícil aqui em Portugal é que as pessoas que não 

entrariam em um templo evangélico, estão sendo visitados por Deus, em suas 

próprias casas através dos cultos online. É o amor de Deus no meio do caos, 

fazendo com que as famílias portuguesas conheçam o verdadeiro Deus, Jesus 

Cristo. 

Mulheres em Ministério - A Shirley continua com os encontros de 15 em 15 

dias, às segundas-feiras.  

Danilo Miguel e Davi Mateus estão em aulas online todos os dias, pela manhã e à tarde, sem previsão 

de retornar as aulas presenciais. Esse já é nosso terceiro estado de emergência renovado aqui em 

Portugal em 2021. Estamos conseguindo fazer nosso trabalho com mais tranquilidade, porque fomos 

abençoados com um computador para os meninos, que foi dado pelos avós do coração que eles 

ganharam aqui em Portugal e Shirley também ganhou um computador de um casal de Pastores do 

Algarve. Isto foi uma benção tão boa para a gente, que precisávamos partilhar para vocês se alegrarem 

com a provisão e o cuidado de Deus conosco.  

Queremos terminar esta carta contando uma grande bênção que está sendo gerada. A nossa igreja 

doméstica aumentou. Já não somos quatro. A Shirley está grávida. Os primeiros exames mostraram 

que tanto o bebê como a Shirley estão bem. Se alegrem conosco. 

Para Deus, o Pai, a religião pura e verdadeira é esta: ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições 

e não se manchar com as coisas más deste mundo. (Tiago 1.27)        

 

Abraços e fiquem na Paz, 

 

Família Porto 


