
 

NOTÍCIAS DA FAMÍLIA CRUZ 

Queridos intercessores e mantenedores:  

'Estas cousas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições; mas tende bom 

animo, eu venci o mundo.' (Joao 16:33) 

 

Durante nosso tempo no Cazaquistão após a 

cirurgia da retirada da pedra, eu tive um sonho e 

estava em um grupo falando sobre este versículo, 

quando acordei lembrei do sonho e percebi que o 

Senhor estava respondendo aos meus 

questionamentos para com Ele nos momentos de 

minhas orações. 

Podemos ver que Ele fala da Paz n'Ele, E verdade 

ter a paz do Senhor em momentos que coisas 

ruins acontecem ao mesmo tempo em sua vida, 

não é fácil, mas é aí quando podemos 

experimentar a paz que Ele fala neste verso. 

Podemos então prosseguir independentemente 

de qualquer sentimento, na confiança de que Ele 

está bem pertinho, controlando tudo e nos 

ajudando a passar pela situação. Depois Ele 

menciona que neste mundo passaremos por 

aflições (teremos lutas, passaremos por perdas, 

situações de saúde, dificuldades financeiras, 

dificuldades em trabalhar em equipe, talvez 

perseguição pela nossa fé, podemos fazer uma 

lista grande, mas Ele disse também tenha bom 

animo, Uau! Animo quando nada vai indo bem, 

sorrir quando há dor ao nosso redor ou dentro de 

nós, nada fácil, talvez manter a aparência para 

mostrar que tudo vai bem, não. Ele nos fala tenha 

bom animo, e nossa decisão termos bom animo 

durante a situação que estamos passando, não 

deixar que a situação tire o nosso animo. 

Moramos em um país onde muito se fala sobre o 

ânimo e muitos durante o dia já falam perdi o 

meu animo e reagem de forma de acordo com seu 

ânimo, ofendem outros por causa de sua falta de 

ânimo. Preciso manter o meu animo na situação 

com certeza com a ajuda d'Ele. Pois Ele ainda 

continua falando eu venci o mundo, glorias a Ele! 

Ele venceu por tudo que passou, e nos também 

venceremos, venceremos as lutas do dia a dia, os 

desapontamentos, problemas de saúde, 

problemas em equipe, problemas com finanças 

etc. e claro como aprendemos nas situacoes que 

passamos, não entendemos no momento, não 

temos respostas as nossas indagacoes, mas 
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podemos experimentar a Sua paz e vencemos 

com Ele. 

Nosso verão este ano foi cheio de desafios na 

saúde, nas finanças. Tivemos uns dias na região 

do lago, nos divertimos, mas logo depois tive a 

situação da pedra no rim, a irmã da jovelina com o 

coagulo no cérebro e Samuel com a infecção 

intestinal. Tínhamos planos de visitar irmãos no 

Sul do pais, mas tivemos que cancelar tudo. 

Voltamos para casa, eu me recuperando, Samuel 

estava mostrando sinais de melhoras e a irmã da 

Jo (com altos e baixos). E agosto tempo de 

preparo de retorno a escola (suzanne e Samuel se 

preparando para um novo ano letivo. Mas em 

tudo vimos a mão Poderosa do Senhor suprindo 

cada uma das nossas necessidades financeiras 

(principalmente com as despesas em Cazaquistão 

(a você que nos ajudou nesse momento difícil, 

mais uma vez o nosso muito obrigado por nos 

abençoar financeiramente) alguns de vocês não 

ficaram sabendo pois não tínhamos o WhatsApp e 

não tínhamos levado o nosso computador 

conosco. 

Nossas ferias estão acabando (27/08), para 

jovelina já acabaram, ela começou hoje (20/08 na 

escola das crianças onde estará trabalhando como 

conselheira educacional). 

Durante este tempo, os contatos com aquele 

grupo que trabalhamos foi só por telefone, mas 

sempre orando por eles, esta semana encontrei 

com um rapaz que a tempo queria encontrar, ele 

e viciado em maconha há muito tempo, sua mãe e 

irmã são crentes (já mencionei sobre esta família). 

Sua tia e líder de um grupo aqui. O rapaz me 

encontrou e me disse que voltou para o Senhor e 

que realmente deseja seguir, mas enfrenta lutas 

com as drogas, conversamos muito e oramos 

juntos. Estejam orando por libertação completa e 

que possa vencer quando vier o desejo do fumo, 

seu nome e Furxat. 

Uma outra família que já mencionamos o dono da 

casa, Barxtia (e crente) conseguiu emprego de 

vigilante em uma farmácia, orem por ele não terá 

dia de folga, trabalhara até aos domingos, que o 

Senhor possa mover e que tenha folga aos 

domingos para ir as reuniões. Continuem a orar 

pela esposa (libertação de opressão maligna, e 

seu filho salvação e libertação). 

 

Orem conosco: 

- Orem pelo grupo que se reúne uma vez por mês. Irmãos vem de outras cidades ao redor e do pais vizinho para essa 

reunião. O objetivo é reunir irmãos da etnia “U” e encorajá-los a prosseguir na fé, já que eles são poucos e estão 

espalhados. Tem sido uma batalha cada vez, existe conflitos entre eles. Orem por unidade do Espírito.  

- Orem pelas famílias que temos tido contato. Para que o Senhor esteja alcançando aqueles que não o conhecem e 

fortalecendo e libertando aqueles que já são crentes. 

- Orem especialmente pela nossa saúde. Temos sido muito atacados nesta área. Samuel tem estado doente, não 

sabemos se é uma alergia. Constantemente com tosse. Isso tem nos preocupado. 

- Orem por Jovelina, ela está em dois trabalhos que exigem bastante sabedoria, que é como coordenadora do 

trabalho integral do obreiro e como conselheira na escola internacional. Não eram seus planos trabalhar na escola, 

mas como estamos com uma dívida do ano letivo anterior, lhe foi oferecida essa posição e ela aceitou.  

- Joaldo está pensando em ir ao Brasil para os check ups médicos no hospital das clinicas, na oncologia, até o final do 

ano. Orem pelo suprimento necessário.  

- Orem por nossos mantenedores. Muitos tem sido afetado pelos problemas econômicos do Brasil e isso tem nos 

afetado também. 

Demais um grande abraço com carinho a todos vocês. 



Pr. Joaldo, M. Jovelina, Suzanne e Samuel  

  

                                            Algumas fotos da conferencia infantil em junho. 

             

 


