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CONECTADOS
COM DEUS
Vale a pena multiplicar!

Aniversariantes
29/9
Everthon Nascimento Berriel
Francisca Marlene Rodrigues
Monte
01/10
Rosane Fernandes da Silva Rocha
02/10
Maria Betânia de Jesus Alves
Raquel da Silva Amaro de Abreu
03/10
Ivaneide Máxima Santos
Uellington Mourão Malheiros
04/10
Milena Santos de Moraes
05/10
Ana Carla Vieira Rosa Vicini
Maria Nilda Barros Fuly
Valcilene de Almeida Silva
06/10
José Moreno da Silva
Laís Peixoto da Silva
Priscilla Maria Almeida de
Figueiredo
Shirley Cássia Silva Souza
07/10
Claudio Moreira dos Santos
Isaias Vicente da Silva
Márcia Soares Bezerra dos Santos
08/10
Elizabeth Dias da Silva
Tatiane Cristina Lima
09/10
Ronaldo Campos da Motta
10/10
Natan Gomes de Oliveira
Simone Paes da Fraga
Zenaide Xavier dos Santos
12/10
Marcelo Barcelos Gonçalves
Raquel Santos Silva Dantas

Já era noite, e a chuva insistia em cair a pingos grossos.
Nosso plano era chegar na aldeia antes do anoitecer, mas a
correnteza estava forte e a subida das corredeiras demorou
mais do que pensávamos. As mãos hábeis do índio
Aderaldo conduziam com segurança a canoa de madeira,
deslizando-a entre as pedras traiçoeiras das cachoeiras do
Rio Mapuera. Foram quatorze horas de viagem apenas
naquele dia, sentados sem recosto na canoa, debaixo do sol
forte que se revezava com a chuva. Já havíamos percorrido
outros dois trechos de batelão e de barco recreio, além do
primeiro trecho de lancha rápida. Ao todo, foram cerca de
quarenta horas de navegação em três dias de viagem.
Ao chegar, ficamos muito admirados com aquela aldeia,
tão organizada, limpa e bem estruturada. Ali moram cerca
de mil e duzentas pessoas, e há uma igreja batista com
mais de oitocentos membros! Os demais são crianças que
ainda não foram batizadas, mas que frequentam a igreja
com seus pais.
Fiquei muito impressionado, ao conversar com a liderança
da aldeia e da igreja, e saber que há outras dezoito aldeias
menores, cada qual com uma igreja e seu pastor indígena, e
todos os moradores também são crentes em Jesus. O
evangelho alcançou aquelas pessoas, preservando sua
cultura e língua, e ao mesmo tempo abrindo-lhes o horizonte
para um desenvolvimento comunitário, melhorando muito a
saúde, o saneamento e a organização social das aldeias, e
sobretudo abriu a porta do céu pela pregação da Palavra de
Deus.
Após um abençoado culto missionário, o cacique reforçou
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o pedido que já nos havia feito: “Queremos que vocês nos treinem para sermos missionários e pastores,
para evangelizarmos nossos parentes em outras aldeias”, concluiu o cacique com os olhos marejados,
enchendo nossos corações de alegria e emoção.
Valeu a pena todo o esforço, pois entendemos que Deus nos levou ali para capacitar aqueles
irmãos, mobilizar seus corações para a obra missionária e, sobretudo, despertá-los para a necessidade de
multiplicar discípulos em toda a parte.
A obra missionária é assim: cheia de lutas, desafios e obstáculos, mas como é compensador e
gratificante ver os frutos do trabalho! Passados setenta anos desde a chegada do primeiro missionário, todo
um povo foi alcançado pelo evangelho, e agora está pronto a levar o evangelho a outros. Sempre valerá a
pena dedicar nossas vidas na multiplicação de discípulos, pois multiplicar é a nossa razão de viver!
Pr. Samuel Moutta/ Gerente Executivo de Missões

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE MADUREIRA
Rua Andrade Pinto, 28, Praça do Patriarca
Telefone: 3579-9120; WhatsApp: 97286-5156
E-mail: faleconosco@pibmadureira.org.br
Encontros: Quartas, às 19h30;
Domingos, às 10h30 e 19h
Escola Bíblica: Domingos, às 9h e 17h
Para depósitos de contribuições:
BRADESCO: Ag: 0818; C/C 2551-8;
BANCO DO BRASIL: Ag: 1253-X; C/C 43316-0

2

