
        “Renunciar, não é desistir...mas esperar o tempo certo de Deus!”

                                     Amados Irmão e amigos em Cristo:
 
     A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo!
     Estive na semana de 16 à 20 de abril, na base de Jocum-Recife, onde fiz minha
primeira escola, no 2º semestre de 2004.
     Como havia deixado uma mala com alguns pertences pessoais, retornei lá para buscar
e rever amigos que foram de suma importância em minha vida, no tempo em que estive
na escola. Pessoas escolhidas por Deus para aquele tempo singular, que foi minha Escola
de Treinamento e Discipulado”(ETED).
     Mas ao chegar lá , as coisas mudaram seu rumo, e pude ouvir claramente a Deus, pois
muitas vezes nossa ansiedade e desejo de estar ativo na obra de Deus, nos impedem de
ouvi-lo  com  clareza;  circunstâncias  que  nos  rodeiam  e  as  emoções,  são  grandes
obstáculos para ouvir a Deus, até ouvimos, mas em partes e não na totalidade.
     Mas nestes dias em que estive em Jocum-Recife , pude ouvi-lo claramente, as novas
direções de Deus para minha vida, pois Deus cuida de nós, ele é um Deus zeloso.
    Renunciei a viajem a África, pois Deus me mostrou que não estou preparado para
esta jornada. Mas não  desisti Deus quer me preparar melhor, e sei que no momento
certo Deus me conduzirá.
      Estou sendo  desafiado a retornar a base de Recife para fazer a Escola Regate e
Restauração “Crianças em Risco”, para trabalhar com crianças de rua e também iniciar
um trabalho junto à base de Jocum-Recife, na área de Resgate e Aconselhamento para
pessoas que buscam ajuda para deixar a prática da Homossexualidade. Tendo em vista
meu  testemunho  de  transformação  e  tudo  que  Deus  tem  me  revelado  e  levado  a
conhecer.
     Outro desafio é o financeiro, para pagar a escola, pois não tenho sustento, e no
tempo da escola não poderei estar indo a igrejas pregar, nem vender meu livro, porque
nos finais de semana temos trabalho prático. Pois é através da venda dos livros que
tenho tirado meu sustento, e oferta dada pelas igrejas que me convidam a testemunhar.
     Ingressar nesta escola será um desafio diário de Fé , crendo que Deus proverá todas
as coisas. O valor mensal da escola é de R$ 500.00(quinhentos reais), com duração de
5(cinco) meses, totalizando assim R$ 2.500,00(dois mil e quinhentos reais); este valor
inclui alojamento, alimentação e aulas teóricas, com ótimos professores.
     Caso você tenha o desejo em ajudar-me na realização desta escola, pode fazer um
depósito na conta abaixo, e envie um e-mail, para que eu possa saber que você depositou.
Deus abençoe a todos vocês grandemente, em nome do Senhor Jesus!
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