
Queridos amigos, intercessores e mantenedores, 

A paz de Cristo seja com todos!

No último dia 25 completamos 1 mês de vida em Portugal e, embora ainda es-
tejamos em fase de adaptação, é importante atualizá-los sobre como tudo tem 
corrido conosco.

Estes primeiros dias têm sido um tempo de aprendizado precioso, especialmente 
para a Sarah. Ela, como era de se esperar, tem “sofrido” mais com o processo de 
adaptação e embora esteja bem, saudável e alegre, sabemos como esta fase tem 
mexido com seu interior, e oramos para que nosso Deus nos dê (a todos) forças 
para este momento, em especial para as noites mal dormidas.

Passamos o último mês em mudanças. Neste momento, estamos em nossa ter-
ceira moradia temporária. Desta vez, vivemos na casa de um casal de missionários 
americanos que cedeu seu espaço para nós, pelo período em que estarão fora de 
Portugal. Damos graças a Deus pela vida deles - Família Pearson -, e pedimos que 
os irmãos os incluam em suas orações.

Pela misericórdia de Deus, nós já temos um apartamento para morar em definitivo, 
mas está passando por algumas reformas. É o já e o ainda não! Um dos membros 
da igreja em que servimos apresentou-nos a um de seus primos, que tem um 
apartamento para alugar mais ou menos próximo. Possivelmente em Dezembro 
ou Janeiro nos mudemos para lá. Somos gratos a Deus por esta benção!

O trabalho na Igreja já começou, mas ainda em fases iniciais. Em setembro tivemos 
um retiro da Igreja, e o Pr. Jónatas pediu que eu pregasse no encerramento do 
retiro. Além disso, já estive a liderar o louvor na igreja e estou na escala dos pro-
fessores da EBD e para assumir o púlpito aos domingos. A igreja já nos conhece 
e demonstra carinho pela nossa família. Sabemos que há muito a ser trabalhado 
tanto dentro da igreja quanto nas ruas, na pregação do Evangelho.

Para os próximos meses, temos alguns compromissos em outras igrejas e con-
gregações, e pedimos a Deus a sabedoria para falar aquilo que é do desejo Dele. 
Queremos ouvir mais, aprender mais e entender melhor a cultura, deixando de 
lado toda e qualquer pretensão, sabendo que ao invés de sermos “solução”, somos 
“ferramentas” nas mãos de Cristo.

Pedimos aos irmãos orações por alguns pontos:

• Adaptação e desenvolvimento da Sarah;

• Pela nossa vida e sustento. Que Deus nos mande a provisão a cada mês, e que 
surjam novos mantenedores, sejam parceiros fixos ou esporádicos;

• Pela Igreja Baptista da Graça, igreja onde estamos servindo;

• Pelo Pr. Jónatas Lopes (pastor da IB da Graça, que nos convidou a voltar), sua 
esposa Filipa e seus filhos Raquel, Samuel e Gabriel.

Encerramos este relatório aos irmãos com a benção de Arão, encontrada em Nú-
mero 6.24-26:

“O Senhor te abençoe e te guarde;
O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, 
E tenha misericórdia de ti;
O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.”

A paz de Cristo,

Família Mano

Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado 
ao evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:3-6

Caso queria se tornar um mantenedor, 
ou escrever para nós, nosso e-mail é 

mano@velhasverdades.com

Lisboa, Novembro de 2018 - Relatório Missionário • nº 01

Junte-se a nós
em oração!


