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 É tempo de avançar, este foi o tema da nossa festa de dez anos 

na Igreja Metodista Wesleyana em Badajoz. Nós estamos apenas 

oito meses na direção desta obra, mas a Igreja já está instalada em 

terras espanholas há dez anos, neste tempo segundo o que 

ouvimos dos irmãos muitas foram as lutas, as batalhas, os 

desafios, mas também muitas foram as vitórias alcançadas pelo 

povo de Deus neste lugar. Mas e agora? Agora cremos que é tempo 

de avançar, tempo de consolidar,  fortalecer, unir, e acima de tudo 

avançar.

Avançar no sen�do de crescer desesperadamente, a qualquer custo? 

Lógico que não, mas precisamos com a graça de Deus empreender um 

esforço para que tenhamos uma liderança local forte, com uma junta 

diaconal, um presbitério, líderes de departamento e uma dinâmica que 

envolva o maior número de pessoas da igreja local, e os mesmos 

juntamente com os missionários nomeados possam cumprir o IDE.
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IGLESIA

Nossos desafios e alvos de oração:

1.  Avanço da nossa frente missionária na cidade de Campo Maior;

2.  Capacitação para realização de um discipulado com nossos membros;

3.  Intercessão pelo evangelismo NO+SED que vamos realizar em agosto e setembro;

4.   Adaptação do Bernardo na classe de alfabe�zação que começa em setembro;

5.  Sabedoria no estudo e aprendizagem do idioma para uma melhor comunicação.

 Nestes anos todos o pastor que nos antecedeu esforçou-se para 

fazer tudo isto e conseguiu em muitos momentos, mas a obra no 

campo missionário tem muitas peculiaridades, são irmãos 

imigrantes que retornam aos seus países de origem, são os na�vos 

que não se adaptam ou não compreendem o evangelho na íntegra e 

não se firmam, são as dificuldades estruturais, ou seja, muitas são as 

causas que fazem com que estejamos dez anos aqui e tenhamos 

apenas 30 membros, e nenhum espanhol na�vo (temos irmãos com 

nacionalidade espanhola oriundos de várias partes da américa 

la�na), na verdade ter trinta membros é muito, se comparado a 

outras realidades do campo aqui na Europa. Temos que avançar em 

muitos aspectos, sabemos disto, mas também sabemos que o 

trabalho é lento e o esforço é con�nuo, por isto qualquer evento, 

qualquer situação é uma oportunidade de evangelizar e falar do 

amor de Deus. Seja ao receber bem uma pessoa que entra na igreja, 

seja ao comprar algo no supermercado ou na loja da esquina, seja em 

um momento de lazer no parque ou na fila do banco, todo dia e a 

toda hora temos que estar prontos para testemunhar do 

amor de Jesus. É aproveitando as oportunidades que 

conseguimos preparar cinco irmãos para serem ba�zados no 

mês de julho, desceram as águas, dois irmãos portugueses, 

duas irmãs hondurenhas, e uma irmã colombiana todos 

receberam a Jesus com alegria e foram ba�zados em nome 

do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Somos gratos ao Senhor 

porque em tão pouco tempo de trabalho, estamos regando 

as sementes plantadas por outros e Deus está dando o 

crescimento. É tempo de avançar, mas queremos avançar no 

ritmo de Jesus, pois Ele é o dono do tempo. Un fuerte abrazo 

y que Dios les bendiga hoy, mañana y siempre!Batismo, realizado no dia 15 de julho

Queremos agradecer aos irmãos que tem colaborado conosco através da oração 
e da oferta mensal. Que Deus vos recompense abundantemente 

e os faça prosperar em todos os vossos caminhos.


