
Novembro/2015.

Olá ,amados.                                                            
 Em outubro Nivaldo junto com um amigo,Sebé, fizeram  uma viagem para   o interior do
Amazonas, Cidade de Tapauá para rever os amigos(ribeirinhos ) que vieram para esta localidade.
Eles viviam  nas comunidade chamada Ressaca da Onça, e do Caroço onde Nivaldo  iniciou seu
trabalho missionário.

Nesta visita ele pode ver o quanto Deus tem
abençoado aqueles irmãos  , garantindo a

vida, tornando eles bem sucedidos e também a
a  seus familiares. Pode conversar com cada
um separadamente, relembrando  como  foi

importante a presença missionária na
comunidade deles e  juntos cultuaram ao

Senhor.

O retorno não foi dos melhores,pois ele pegou uma dengue e
veio os três dias de viagem de barco passando mal,quando

chegou foi para o hospital para tratamento. Já esta
recuperado.

Este mês  de novembro Nivaldo esteve  em Macapá fazendo a manutenção do avião da nossa nova
missão Aliança de Esperança. Pode conhecer os missionários que traduziram parte da bíblia para a

língua do povo Apalaí, povo que estaremos em parceria em Macapá. 
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Esta se  aproximando o dia de nossa mudança, estamos com quase tudo embalado,mais uma
vez,e acampados dentro de casa,colchão no chão etc. Rsrsrs. 

Neste  momento  da  um  cansaço  de  tantas
mudanças,desmontar  e  montar  os  moveis,carregar  no
caminhão  ,procurar  a  nova  casa  enfim montar  tudo  de
novo.
A  expectativa  de  começar  de  novo  ,traz  temor,mas
também nos anima.

Conforme falamos em carta anterior estaremos
enviando a mudança na ultima semana de novembro e

logo entregaremos a casa onde estamos morando.
Aguardaremos o termino da escola das crianças,na casa

de nossos amigos Victor e Mônica.
Louvado seja Deus!

Estaremos enviando nossa mudança em  barcos de Manaus - Santarém -Macapá e vamos
também de barco de Manaus -Belém, onde  levaremos também  o carro,  serão quatro dias de
viagem, bastante tempo para ler,orar,avaliar o que ficou pra trás e pensar nos próximos passos.  

A partir de  Belém   vamos de carro ate Imperatriz- Ma onde ficaremos para natal e ano novo
com a mãe do Nivaldo.

Em janeiro voltamos para Belém para embarcar o carro na balsa e pegar o voo dia 08 para
Macapá.  Pedimos suas  orações.

Queremos já agradecer aos e irmãos e  igrejas que estão participando deste desafio conosco
de  chegar  a  este  novo  campo  missionário.  Nossos  contatos  ate  janeiro:  (092)982197085(Tim)
994221211(vivo)

Que  o Senhor os abençoe grandemente.
Pedidos de oração:
Proteção nas viagens;
Sustento nesta nova caminhada;
Aluguel de casa e e escola para os meninos em Macapá.

Um grande abraço,Nivaldo,Janecir,Lucas e Ana Lara Carvalho.

"E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura.
Mc.16:15

Nivaldo Oliveira Carvalho-
nivaldomissionario@hotmail.com

344010753-15
Conta  Bradesco -Ag.3733 C/c 0016297-3

Janecir F. Teixeira- 021712767-38
Conta Banco do Brasil

Ag.0102-3 C/c 59 687-6
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