
	 Quero saudar a todos os irmãos com a paz de nosso 
Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dou graças a Deus que 
nos tem guardado dessa enfermidade que tem assolado o 
mundo e causado muitos danos colaterais dos quais não 
estamos livres, mas sabemos que Ele é fiel e que está no 
controle de todas as coisas.

	 Estamos às portas da primavera e com ela a 
expectativa de dias melhores deixando para trás o frio e a 
baixa umidade do ar que causa muito desconforto. As 
flores estão chegando e com ela uma nova paisagem a 
trazer o brilho da vida. Pode parecer poesia, mas na 
realidade esta transformação traz consigo um alívio para os 
olhos e a alma, pois o cinza com o frio e o ar seco dão 
lugar ao verde exuberante com o colorido das flores com 
um perfume agradável além de temperaturas agradáveis e 
uma humildade que não irrita e resseca o nariz. Enfim, uma 
estação muito agradável e desejada num país de clima 
extremo.

	 Com relação à pandemia ela avança e retrocede, é 
inconstante. Como ficou demonstrado no Brasil que 
mesmo no calor os casos continuaram a ocorrer creio que 
por aqui não será diferente, só espero que o número de 
infectados seja pequeno e com poucas vítimas fatais. As 
variantes também estão por aqui. O estado de emergência 
da nossa região vai até este domingo, dia 21/03. Ele não 
será extendido, apesar de não termos alcançado o nível 
desejado. Espero que a partir desse período possamos 
reiniciar os cultos presenciais e sem mais interrupções.

	 Além desses problemas, esse ano já tivemos três ou 
quatro terremotos fortes que nos trouxe certa apreensão. A 
maioria no período noturno. Isso é muito estressante, pois 
não sabemos qual desfecho teremos. Imagine a situação: 
você e sua família deitados, dormindo no conforto de sua 



cama e de repente tudo começa a balançar, as estruturas 
da casa a ranger e você fica na expectativa do que vai 
acontecer. Nesse momento só dá para pedir a Deus o 
livramento, pois o pior pode vir a acontecer.

	 A obra está estabilizada e os irmãos continuam firmes 
em Cristo, graças a Deus. Estamos nos reunindo em 
famílias para os cultos que além do devocional familiar 
conta com o culto on line da sede. Infelizmente, como falei 
no relatório anterior, algumas pessoas que estavam 
começando a vir para a igreja deram uma esfriada. Isso 
com certeza trouxe um prejuízo para a obra. Nosso desejo 
é que não haja mais o aumento das contaminações e 
decretação do estado de emergência. Também há uma 
grande preocupação com o aspecto financeiro, pois com a 
crise econômica, o auto valor da moeda americana e a 
dificuldade das igrejas mantenedoras a ajuda que chega 
para nós aqui no campo é extremamente baixa gerando 
apreensão.

	 Eu voltei a ter um problema de visão causada pela 
ansiedade ou estresse. Minha vista esquerda foi afetada 
comprometendo uns 70% da visão devido a entrada de 
líquido. Estou fazendo um tratamento médico e aos poucos 
recuperando a visão. Tenho orado a respeito pedindo a 
Deus saúde em geral, pois com a chegada da idade é que 
geralmente os problemas de saúde aparecem.

	 Quero pedir oração por todas essas coisas que relatei 
nesta carta. Quero aproveitar para agradecer a todos 
aqueles que de alguma forma tem se envolvido e 
contribuído com essa obra missionária. Continuamos 
crendo e esperando em Deus, pois sem Ele nada podemos. 
Contamos com as suas orações e intercessões em nosso 
favor, bem como com as suas ofertas conforme as suas 
possibilidades.




	 Que as ricas bênçãos de Deus seja sobre todos nós e 
que naquele glorioso dia sejamos encontrados como 
servos bons e fiéis que entrarão no Seu eterno descanso. 
Um grande abraço a todos.

	


