
RENOVADA 

Foi em 24 de março de
1995 a minha chegada
na Itália. Além do
ardor missionário em
meu coração, tinha
também uma
promessa de Deus em
poder falar o idioma
italiano, tanto que em
seis meses já
conseguia me
comunicar com eles.
Tudo era novo para
mim, especialmente, a
cultura italiana. Então,
pedi ao Senhor que
me mostrasse a
cosmovisão deste
povo italiano.

O Senhor me revelou o texto de  Jonas

4:11b: " ... não sabem discernir entre a sua

mão direita e a sua mão esquerda ..."

Com o passar do tempo testifiquei que era

como Deus havia falado.

Após um ano, iniciou-se os primeiros

cultos, eram feitos no meu apartamento.
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Por ser um país,
predominantemente,
católico romano, os
primeiros anos foram
bastante difíceis. Fui
perseguida por ser
evangélica e humilhada
por ser uma mulher
brasileira, vinda de um
país de 'terceiro mundo',
conforme o pensamento
na época,

Grandes coisas o Espírito Santo 
realizava nestes encontros

principalmente, na cidade de Foggia. 

Houve momentos de querer desistir, mas o Espírito Santo trazia a
minha memória o porque e para que Ele havia me levado à Itália.

Diante dos desafios, cada vez mais me apegava na Sua palavra e
promessas, especialmente, no que está escrito em Romanos 8:37 

"Mas em todas estas coisas somos mais que
vencedores, por meio daquele que nos amou."

Deus ia acrescentando nas nossas reuniões



Nos cultos sentíamos a
presença do Espírito Santo
operando grandes coisas na

vida das famílias.

Primeira apresentação de
crianças a Deus. Duas

meninas lindas e gêmeas.
Foi uma grande emoção.

A Irmã Giuseppina Maffia
(meio) foi o primeiro

membro da IPR de Foggia.

Alugamos um salão.
Na inauguração a presença
do Pb. Loudomiro Carneiro,

presidente da MISPA.



Início do 
Ministério Infatil

Os irmãos do 1° Batismo nas Águas



 No presente momento ...

Já estamos num espaço
maior. Na Itália, aos poucos,

estamos retomando as
atividades da Igreja.



Pela minha saúde física, espiritual e emocional;
Para que Deus levante novos intercessores e parceiros; 
Pela libertação das pessoas da tradição religiosa;
Pelo desenvolvimento e crescimento da IPR de Foggia; 
Para que Deus nos dê sabedoria e estratégias nos
trabalhos de evangelização, pois as pessoas fecharam as
"portas" por causa do covid-19, com pânico de contágio.

MOTIVOS DE
ORAÇÃO

"Não paro de agradecer a
Deus por causa de vocês. 

Eu sempre lembro de vocês
nas minhas orações." 

Efésios 1:16
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