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Visita do Pastor Ken Kudo

Neste mês de janeiro tivemos a visita do Pastor e missionário Ken Kudo, foi para nós uma benção seu tempo aqui. Esteve ministrando para a equipe missionária, aos futuros líderes e também para as diferentes congregações.
Desafiando as igrejas a realizar a tarefa missionária.
Suas palavras foram de muito animo para todos e sua
dedicação e testemunho sempre produz impacto nas vidas.
Para nós é sempre uma alegria receber irmãos e
mestres como ele. Homens de Deus com uma visão clara
de fazer discípulo e cumprir a grande comissão.
Sua experiência e seus conselhos foram de muito animo para todos nós.
Que o Senhor siga utilizando e abençoando homens
como ele.

Acabamos de receber um curso chamado,
“simplesmente história”, que tem como objetivo ensinar as escrituras a culturas orais ou a pessoas
que não sabem ou não gostam de ler.
Foi uma semana intensa para todos, mas de
grande proveito. Pudemos aprender muito, a dinâmica do curso foi muito especial.
Esta ferramenta nos ajudará muito com respeito a Escola Teológica Kichua, pois é uma cultura
oral e por esta razão desejávamos fazer este curso.
Mas a final descobrimos que podemos utilizar esta
ferramenta aqui mesmo na Espanha.
Sentimos que o Senhor nos está capacitando
para obras ainda maiores. Necessitamos muito de
vossas orações. Virão novos desafios.

Escuela teológica Kichua

Curso sobre Cultura oral

Recebemos a aprovação final da liderança da igreja indígena , e isso é um verdadeiro milagre. Esta
aprovação chega justo no momento, que fazemos o
curso sobre comunicar o evangelho a culturas orais.
Vemos a mão de Deus em cada etapa preparando
cada coisa a Seu tempo. Agora temos que fazer o currículo, preparar os materiais e o calendário de aulas. Temos muito trabalho pela frente, mas estamos alegres
de ver como Deus está caminhando na nossa frente.
Necessitamos muito de vossas orações, para afrontar este desafio, que nossos professores e discipuladores estejam preparados para realizar este grande
desafio.

Situada a 30km de Granada “El Jau” é um povoado que faz parte da cidade de Santa Fe e encontrase na província de Granada.
Mora neste povoado uma senhora recém convertida (Maria), que está freqüentando a igreja de Granada juntamente com seu filho Bonifacio. Estamos orando para que em prevê possamos iniciar um grupo
de estudo bíblico na sua casa. Este povoado não conta com nenhuma igreja evangélica e cremos que esta
senhora seja a primeira crente desta localidade, pois seu filho mora na cidade de Santa Fe.
Pedimos vossas orações, pois desejamos este ano iniciar uma nova congregação e sentimos que este é um bom lugar para iniciar um trabalho, pois já temos uma casa aberta para iniciar os contatos com os
vezinhos.

A oferta missionária
é como o grão de trigo,
que cai na terra, brota e multiplica.
Amados, estamos contentes de ver tudo que o Senhor tem
feito aqui na Espanha. Portas estão sendo abertas para a plantação
de novas igrejas, pastores nacionais tem pedido nossa ajuda no
aconselhamento de seus missionários, igrejas estão desejando enviar seus membros para nossa escola teológica, a escola no Equador será uma realidade este ano. Muitas coisas tem acontecido e vemos a mão de Deus sobre tudo.
Mas isso tudo tem sucedido a través com muita luta e nossa maior dificuldade tem sido com respeito
a nosso sustento econômico.
Nestes últimos anos perdemos vários apoios tanto de igrejas como de pessoas que nos apoiavam
financeiramente (Deus conhece as razões). Para dificultar ainda mais o governo brasileiro sobe os impostos de saque no exterior (IOF) de 0,36% para 6,36%, ou seja: hoje cada 300€ que tiramos aqui, nos descontam quase 70 reais, somando a isso a taxa do banco (12 reais) e o valor do cambio (que também subiu) por causa desta medida do governo. Estamos trocando o real em euro num valor de 3,74 reais por euro. Conseqüência:
Depois de perder apoio (igrejas e pessoas) e das taxas, mais o cambio, perdemos no total quase a
metade de nosso apoio econômico.
Por este lado (Espanha) vemos muitas bênçãos, mas por outro lado vemos que não podemos seguir
trabalhando, pois o que nos chega no momento só da para cobrir as despesas (pagar as contas). Já comunicamos a missão e foi autorizado a viajar ao Brasil para levantar mais recursos, para seguir trabalhando na Espanha, pois cremos que nosso tempo aqui ainda não há terminado.
Necessitamos muito de vossas orações, pois não podemos agüentar mais tempo assim, os gastos
são muitos e os recursos poucos. Necessitamos com urgência uma resposta de parte de Deus para essa
situação.
Por favor coloquem este tema diante do Senhor e juntos esperemos um milagre, pois muitos de vocês estão caminhando conosco a muitos anos, e somos muito agradecidos por vosso apoio e por vossas
orações. Se souberem de pessoas ou igrejas que desejem apoiar, comunique-nos.. Estaremos em contato.
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