
Início do ministério junto à MEVA 

em janeiro de 2006. 

“Todavia, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. 
 Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. 

  Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na 
terra. 

  Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do 
meu coração e a minha herança para sempre. 

  Os que se afastam de ti, eis que perecem; tu destróis todos os que são infiéis 
para contigo. 

  Quanto a mim, bom é estar junto a Deus; no SENHOR Deus ponho o meu 
refúgio, para proclamar todos os seus feitos”. 

Salmos 73:23-28 
Boa Vista, 20 de novembro de 2015. 

Queridos irmãos, 

Este ano passou tão rápido! Foram tantos acontecimentos que agora parando para escrever podemos 

lembrar e louvar ao Senhor pelo seu cuidado constante em nossas vidas. Nos momentos difíceis 

sentimos o consolo e o ensino que vêm da sua Palavra, no dia a dia do ministério, vimos à provisão e 

proteção constante. E o que dizer do seu amor por nós em todo o tempo, nos perdoando, 

transformando e renovando. 

Graças a Deus por Jesus Cristo! 

Nosso desejo e oração para o próximo ano é que Deus nos conceda ainda o privilégio de servi-Lo, 

desfrutando da comunhão com Ele, do crescimento na sua Palavra e assim poder glorificá-Lo com a 

nossa vida. 

Queremos, com essa pequena carta, agradecer o apoio de 

cada um de vocês, nossos mantenedores. Obrigado pelas suas 

orações por nossa família, pelo amor dispensado em forma de 

presentes, palavras carinhosas, em cartões ou em 

cartas. Não merecemos esse carinho, é graça de Deus!  

Desejamos um Feliz Natal e um 2016 em comunhão 

com Jesus. 

Agora em janeiro, estamos completando 10 anos no 

trabalho junto a Missão Evangélica da Amazônia. Que 

privilégio!  

Queremos deixar um pedido especial de oração: 

 Estamos em um período de decisão 

e mudança ministerial.  

 
Por favor, orem 

conosco.  
Queremos estar no centro da vontade do Senhor. 
Na próxima carta daremos maiores informações.  

 
Um grande abraço de toda nossa família com gratidão por suas vidas, 

Vicente, Marcele, Melissa e Rafael. 


