Boa Vista, agosto de 2016
Prezados irmãos,
Graça e Paz!
Somos sempre gratos ao Pai pelas pessoas que, junto conosco, têm
participado de forma decisiva na pregação do evangelho aqui nos confins da
terra. Como resultado dessa parceria, temos visto o poder de Deus alcançando
pessoas e grupos nas mais distantes aldeias indígenas da imensa selva
amazônica. Estamos vivendo tempos de colheita e de grande necessidade de
novos obreiros. Apesar das dificuldades naturais do trabalho transcultural e de
oposições seculares, temos ainda portas abertas para a abertura de novas
frentes de trabalho.
Foi pensando na necessidade e oportunidades que temos diante de nós
que o Conselho Administrativo da Meva decidiu enviar o casal Sergio e Marcia
do Nascimento para o Instituto Missionário Palavra da Vida, em Benevides no
estado do Pará. O IMPV tem sido um grande celeiro de obreiros e pastores que
estão servindo ao Senhor em diversos estados brasileiros. Nosso desejo é que,
com a experiência de tantos anos no campo missionário além dos reconhecidos
talentos de Serjão e Márcia, uma nova geração de missionários possa
preencher a falta que o casal fará aqui em Roraima. Além de aulas e demais
atividades relacionadas ao IMPV, Sergio e Márcia farão visitas a igrejas e
seminários, divulgando a necessidade premente aqui no extremo norte do
Brasil. Não sabemos quanto tempo ainda temos com as “tabas abertas”, mas
queremos investir tudo o que temos para evangelizar, treinar e equipar os
indígenas desta região enquanto o Senhor permitir.
Sérgio e Marcia continuarão como obreiros efetivos da Meva, servindo no
IMPV como missionários residentes pelo período de 3 anos, com o objetivo de
acompanhar uma nova turma de alunos desde o primeiro ano, organizando
estágios com a Meva para candidatos em potencial e ministrando aulas no setor
de missões da escola.
Gostaríamos de continuar contando com seu apoio e orações nessa nova
etapa ministerial na vida do casal, pedindo ao Senhor que muitos sejam
tocados e desafiados a se juntar a nós aqui em Roraima.
No temor do Senhor,
Conselho Administrativo da Meva

