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Missionários aos Ribeirinhos do Amazonas
Finalmente chegamos ao Amazonas, fizemos boa viagem e nesses últimos dias
(especialmente a Mara) nos ocupamos em abrir caixas, lavar roupas e colocar as coisas no
lugar. Estamos também preparando mais um módulo do Seminário Flutuante, nesse sábado
recebemos o professor que veio de São Bernardo do Campo, e, no domingo cedinho
navegamos rumo ao Rio Abacaxis. A expectativa é grande para o reencontro com nossos
alunos.
Nessa semana matriculamos o André e o Tiago na escola aqui em Itacoatiara, eles não veem a
hora de voltar a estudar (rsrsrs), as aulas começam no dia 28 de julho.
Estamos felizes em retornar ao lugar que o Senhor tem nos chamado, para nós tem sido um
privilégio servir ao nosso Deus entre os ribeirinhos da Amazônia nesses treze anos. Queremos
continuar a olhar para frente e com os olhos da fé, junto com nossos colegas, missionários da
Missão Seara, continuar a avançar alcançando esse povo tão carente.
Ao mesmo tempo em que estamos felizes em retornar, nosso coração também esta
apertadinho por deixar nossas famílias, igreja e amigos do coração. Louvamos ao Senhor pelo
tempo tão precioso que passamos com nossos pais, irmãos, sobrinhos, etc. Como foi gostoso
ver nossos filhos divertindo-se com seus primos e sendo mimados pelos seus avós. Vamos
sentir falta disso!
Louvamos também ao nosso Deus pela nossa querida igreja (Igreja Evangélica Ação Bíblica da
Saúde) sempre tão carinhosa, nos apoiando a realizar a obra de Deus com excelência.
Foram sete meses em São Paulo e região, percorremos oito estados do Brasil divulgando o
ministério que nosso Deus tem confiado a nós. Como sempre Ele nos surpreendeu e nos levou
a rever e conhecer tantos irmãos e igrejas maduras na visão missionária, que se juntaram a
nós rumo ao que Paulo diz: “Pregue a Palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige,
repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina.” 2 Tm. 4:2, e “esforçando-me, deste
modo, por pregar o Evangelho, não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre
fundamento alheio.” Rm. 15:20.
Um grande e forte abraço, em Cristo Jesus,
Pr. Genivaldo, Mara, André, Tiago e Silas Febrônio.
Pedidos de Oração:
- Proteção na viagem rumo ao Rio Abacaxis.
- Por esse módulo do Seminário Flutuante (alunos, professores, equipe, etc.)
- Readaptação de nossos filhos na escola.
- Próximos treinamentos em agosto (Pregue a Palavra e TLC).
Motivos de Louvar e gratidão
- Tempo abençoado em São Paulo com nossa família, amigos e igrejas.
- Pelos alvos alcançados na adoção de alunos.
- Pela nossa viagem de São Paulo para o Amazonas.
- Pelo crescimento do trabalho com os ribeirinhos.
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