Cidade do Porto, Portugal, 10 de abril de 2011.
A Paz do Senhor ao amado(a) irmão(ã)! É sempre bom poder contatá-lo(a) e saber
que você está firme no propósito de morar para sempre com o Senhor!
A Graça do Senhor tem sido fiel em nossas vidas. Podemos descansar nEle porque
Jesus tem cuidado de todos nós. Estamos vivendo um novo período aqui em Portugal,
e gostaríamos de compartilhar isso com você e sua igreja. Depois de um período de
um ano residindo e trabalhando na periferia de Lisboa, Deus nos direcionou para um
novo lugar aqui em Portugal.
Desde que chegamos aqui, soubemos que a Região Norte de Portugal, mesmo com
todo o desenvolvimento e crescimento já alcançado, nunca teve uma Igreja
Pentecostal Unida. Estamos falando de uma região com quase 4 milhões de habitantes
e com sua existência datada em aproximadamente 2.500 anos. Vínhamos orando por
esse lugar até que o Senhor começou a nos mover para essa mudança e depois de
pedirmos prova a Deus, e ter o apoio e incentivo da Direção da Igreja Pentecostal
Unida em Portugal e da Direção de Missões Estrangeiras da IPUB, começamos a
trabalhar nesse sentido. Sabíamos que não seria nada fácil essa decisão e que teria
que ser tomada na convicção da Vontade do Senhor, uma vez que, com algum custo,
nos adaptamos à região de Lisboa e já tínhamos uma congregação para cuidar. Porém
Deus cuidou de tudo para que isso acontecesse e estamos residindo no Porto desde o
dia 07 de abril. Apesar de todos os transtornos e custos que isso nos tem gerado,
estamos felizes por sentirmos de Deus esse desbravamento do Norte de Portugal.
Minha esposa já está no 7º mês de gestação e essa transferência tem sido mais difícil
para ela, mas também está feliz pela Vontade de Deus para nosso filho. Gostaríamos
que ele nascesse no Brasil, mas quis o Senhor que ele nascesse longe de nossa pátria
(mas vamos providenciar a nacionalidade brasileira para ele!).
Provavelmente, quando você estiver se arrumando para ir à sua igreja, estaremos
realizando o 1º culto aqui no Norte, na sala de nossa casa, só eu e minha esposa.
Louve a Deus pela igreja que você participa e ore para que Deus nos ajude a ter uma
aqui no Porto em breve! Temos pela frente um trabalho de socialização nesse local,
uma vez que não conhecemos ninguém aqui, para que então possamos iniciar um
trabalho de evangelismo pessoal.
Louvamos a Deus pela sua oração, seu empenho e contribuição para abençoar as
Missões da IPUB. Oramos a Deus para que Ele lhe abençoe e lhe dê a sua parte do
galardão que receberão os que ganham almas. Em Nome de Jesus!
Seu conservo em Cristo,
Roni Querino, Pr. Miss.
Igreja Pentecostal Unida
Portugal.

“MISSÕES se fazem pelos pés dos que vão, pelos joelhos dos que ficam e pelas mãos dos que contribuem.
Faça a sua parte. Participe do IDE.”

