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O qual subsistindo em forma de Deus não teve como usurpação o ser igual a Deus, mas
esvaziou- se a si mesmo assumindo a forma de servo, fazendo-se semelhantes aos
homens; E, achado na forma humana, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à
morte, e morte de Cruz. Fl. 2.6-8
Enquanto escrevo, me volto para a cruz pensando no sacrificío de Cristo, na sua renuncia e no seu total esvaziamento para
que hoje pudéssemos ser encontrados nEle. O que impulsiona Missões? Quais os benefícios por ser um missionário? O que
nos motiva no Campo? Sinceramente, aqueles que foram vocacionados para o ministério, e que amam o Senhor não tem
outro caminho a percorrer se não este: esvaziar-se de si mesmos ( direitos e privilégios) e se identificar com o Esvaziado,
com o Reconhecido Em Figura Humana e trilhar o caminho da cruz para que outros possam ser alcançados. Que o Santo
Espírito nos ajude a reconhecer essa verdade!
Não é por causa de carros, casas, dinheiro, ou quaisquer outros bens, que nos fazem estar no ministério, mas unicamente
por Ele, o nosso Amado. Sei que muitos ofuscaram essa linda visão; Falsos apóstolos e falsos mestres, que amam mais o
dinheiro do que as vidas e que se apresentam dia a dia para manchar a Visão do Reino; E vocês já estão tão decepcionados quanto desacreditados e capengando muitas vezes no avanço do Reino. Por favor, pare agora por um pouco, ajoelhese, coloque-se diante de Deus e olhe para a Cruz, veja o sangue do Cristo, humilhado, esvaziado. Seu sangue leva-nos
mais além! Sangue precioso que nos purifica, e que se estende pelas nações alcançando povos, tribos, línguas e nações.
Aleluias!
Queremos agradecer a todos que no ano de 2016 nos acompanharam com fidelidade, generosidade e muito esforço, nos
abençoado no sustento e na intercessão. Louvado seja Deus por vocês. Deus é minha testemunha o quanto somos gratos.
Eu e minha família temos nos colocado a disposição do Senhor nessa nação desde 2012, e estamos aqui até agora por
entendemos ser esta a direção do Seu Espírito para nós. Quanto tempo? A Ele pertence o tempo e as épocas.
Queremos convocar vocês para caminhamos mais uma milha, nesse ano de 2017 temos muitos desafios, sonhos que Deus
vai gerando em nossos corações. O Senegal precisa do Senhor Jesus! Creio que as cadeias vão ser quebradas, e o avivamento virá! Vidas serão alcançadas!
Posso contar com vocês?

Em nome dAquele que morreu e ressurgiu pelas nações
Gutemberg, Patrícia, Asaph e Júlia
Contato: 00221 70 840 8131
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Tive o privilégio de acompanhar esse jovem durante esses 5 anos em
Senegal. Participar do
seu casamento e vê-lo
com alegria sendo Papai.

Formação para professores da Escola do Lac Rose. Contamos com a ajuda do missionário Ricardo
que de boa vontade se dispôs a dar o treinamento.
Já fazem alguns meses que começamos esse treinamento e já podemos identificar o progresso na
escola.

A minha esposa Patrícia tem feito um excelente trabalho com as mulheres em
Mboro, à 130 km da capital. Onde se encontra a missionária Gil (nome fictício) com
uma casa de acolhimento para meninas.
Estamos vendo os frutos chegando desde
o ano passado com a primeira conversão
de uma mulher e outras estão se aproximando com sede de ouvir a Palavra. Glória
a Deus!! vemos uma igreja que está se formando.
Fiquei extramente impactado nessa última
formação com os pastores e líderes! A unção de Deus foi derramada sobre nós. Entre os temas: O Corpo de Cristo e o Princípio da Honra: Prioridades, Motivação pessoal e Finanças.
Pude ver o Espírito agindo e nos conduzindo a honrarmos uns aos outros;

