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Carta Missionária  
"O Reino dos céus é como um grão de mostarda 

que um homem plantou em seu campo. Embora seja 

a menor dentre todas as sementes, quando cresce 

torna-se a maior das hortaliças e se transforma 

numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer 

os seus ninhos em seus ramos".  

Mateus 13:31-32 
  
Caros amigos de missões, 
 
Como havíamos escrito, o Espírito nos guiou para uma 
nova cidade: Rimini. A nossa mudança ocorreu em 
outubro e a nossa adaptação não poderia estar sendo 
melhor. Prova disso é que já iniciamos os cultos em 
nosso lar. Que grande desafio temos pela frente! A 



 

 

 

 

       Envolva-se! 

 

Participe do avanço 
missionário na 
Itália. Entre em contato: 
2122-1901/2730-6800 
(cidades com DDD 21) 
0800-709-1900 
(demais localidades) 
pam@jmm.org.br 

  

região da Emilia Romagna, onde Rimini se encontra, 
recebeu a primeira Igreja Batista há 150 anos atrás, na 
cidade de Bologna. Infelizmente, esta igreja morreu, 
assim como centenas de outras, uma triste realidade do 
continente europeu.  
 
No entanto, cremos que Deus tem levantado pessoas 
para mudar o curso desta história, pelo poder do 
Espírito. Agradecemos ao Pai por nos trazer para cá e 
por cada vida no Brasil que dedica tempo em oração por 
missões e doa parte do que recebe de Deus para o 
avanço do Reino.  Conhecemos os vossos sacrifícios, 
mas eles não são em vão! 
  
Vejam uma foto do primeiro culto em nosso lar: 
 

 

 

 

  

  

    

  A primeira Igreja Batista 

São os passos iniciais da plantação da primeira igreja batista em Rimini. 
Louvado seja o Senhor! Eu compartilhei os versículos acima e fomos todos 

encorajados pelo Espírito a crer que este trabalho receberá o crescimento do 
Senhor e será um lugar onde as pessoas encontrarão salvação e repouso 

para as suas almas. 

 

Nossa Equipe 

Temos a alegria de fazer parte de uma equipe muito especial, formada pelo 
Pr. Fabiano Nicodemo e Anne, Pr. Rodrigo Zuliani e Elaine e pelo missionário 
autóctone Massimo Burrasca e Yaneth. Trabalhamos juntos nas cidades de 

Cesena, Valconca e Rimini, todas na Emilia Romagna.  
 



                           

 

 

  

 
Visita aos irmãos 

da Valconca 

Pela graça de Deus, 
podemos auxiliar no 
discipulado semanal 

com a Mônica (ao lado 
da Pricila), que tem sido 
evangelizada pelo casal 

Massimo e Yaneth. 
Pedimos que orem pela 
vida dela e também da 
Carolina, uma moça da 

Moldávia que temos 
evangelizado.  

 

 
Evangelho e 

Justiça Social 

É impossível anunciar o 
Reino de Deus sem 

pensar em justiça social, 
temos pedido a Deus 

sabedoria, para 
levarmos ao povo de 

Rimini o amor de Cristo, 
também de forma 

prática. Ao lado, uma 
foto da distribuição de 
alimentos que fazemos 

de bicicleta, aos 
moradores das ruas do 

centro.  

 

 

 

  



Agradeça a Deus conosco! 
 

1. Porque Ele nos providenciou uma casa, com localização central e de ótimo 
acesso, fatores muito importantes na plantação da Igreja. 

2. Porque conseguimos em tempo recorde uma vaga na escola para a 
Valentina. 

3. Pela gestação da Pricila. Soubemos que é um menino e toda a família está 
muito feliz com a bênção do Senhor. 

4. Os rimineses são acolhedores e Deus nos tem dado grandes oportunidades 
para nos relacionarmos com eles. 

 

Interceda por nós!  
 

1. Pelos cultos em nosso lar, para que Deus dê o crescimento e que seja um 
lugar onde as pessoas encontrem a paz de Cristo. 

2. Pela doação de um violão, para os nossos cultos. 
3. Por uma sala, para iniciar o curso de Inglês, durante a semana, e também 

os cultos aos domingos. 
4. Pela doação de um projetor, para o curso e para as celebrações. 

5. Por voluntários para o curso de inglês. 
6. Pela gravidez e pela saúde de nossa família. 

7. Por novos relacionamentos em Rimini. 
 
 

Um forte abraço e que Dio vi benedica! 
Sua família missionária em Rimini - Itália, 
Pr. Edilberto Junior, Pricila e Valentina 

 

 
 

 

 


