
Cabedelo, setembro de 2011. 
 

                             
A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cr isto!  

 
“Aquele que é capaz de fazer infinitamente 

mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo 
com o seu poder que atua em nós.” (Ef 3: 20).  

 
          Com coração cheio de gratidão a Deus que sempre 

cumpre fielmente as suas promessas, Ele é provedor e 

sustentador das nossas necessidades tanto espirituais, físicas, 

materiais ele não deixa que nada nos falte. Durante o mês de 

julho, eu estava em férias da Escola de Missões Transculturais 

da Missão Juvep e tive a alegria de ir para casa rever meus 

amados familiares, amigos e amados irmãos e irmãs da SIBBP. 

           Queridos irmãos, sou muito grata a Deus por tudo que 

Ele tem feito em minha vida, pela maneira que Ele tocou o 

coração de todos vocês, para contribuir e apoiar de uma forma 

tão significativa com o meu 

Estágio Transcultural em Guiné Bissau. Que o nosso 

maravilhoso Deus os abençoe grandemente. 

As minhas aulas na Escola Missões Transculturais 

recomeçaram no dia 08 de agosto, cada módulo tem sido um 

grande desafio para mim, mas não tenho duvidas que Deus me 

chamou para o servi-lo da melhor maneira possível. Por isso 

tenho me empenhado muito no aprendizado das disciplinas e 

também no trabalho de campo, que 

desenvolvemos nos finais de 

semana, em uma comunidade 

próxima à escola, chamada Vila Feliz. 

Recomeçamos o nosso trabalho de evangelização, discipulado, e 

realizamos uma atividade especial com as crianças para marcar a 

retomada de nossas atividades, fizemos teatro, louvor, 

brincadeiras tudo com propósitos evangelísticos, queremos muito 

ver as vidas e as famílias daquelas crianças restauradas pelo 

poder Deus. O trabalho tem sido árduo, confesso que muitas das 

vezes que retorno do trabalho na Comunidade para casa sinto-me tão impotente mediante a 

tamanha pobreza e segueira espiritual, mas como o salmista diz no Salmo 121:1-2 “Olho para 

os montes e pergunto: “De onde virá o meu socorro?”O meu socorro vem do SENHOR Deus, que fez 

o céu e a terra.  E confiante no nosso Deus prossigo!  Estamos planejando também desenvolver 



trabalhos na área social, pois a comunidade é carente em vários aspectos. Durante o mês de 

outubro estaremos realizando palestra e aplicação de flúor nas crianças da comunidade. O 

Senhor nosso Deus preparou dois dentistas que amam a obra missionária para nos ajudar 

neste trabalho que iremos desenvolver. 
Temos divulgado o Projeto Guiné Bissau 

estas fotos que vocês podem ver, foi uma de nossas 

divulgações que se realizou no SETEP - Seminário 

Teológico da Missão Juvep. O nosso desafio é grande 

e alguns alunos não conseguiram parcerias, para  

ajuda-los com investimento financeiro no Estágio 

Transcultural. Ore pela nossa equipe temos lutado 

para que todos consigam ir para Guiné Bissau. O 

prazo para comprarmos as passagens é até Outubro, 

precisamos de um verdadeiro milagre! E cremos que o nosso Deus é especialista em 

transformar o impossível em possível.   

Amada igreja, estou bem graças a Deus! Mas reconheço que ultimamente tenho 

estado bem cansada devido à rotina intensa de estudos, trabalhos e divulgação do projeto. Oro 

constantemente para que o Senhor renove as minhas forças, e Ele tem feito isto! Tenho sido 

restaurada e animada a cada dia, Aleluia!  

Não há melhor lugar para se estar do que o 

centro da vontade Deus, obedecer, entregar, confiar e 

esperar no Senhor foi a melhor decisão que pude tomar.  

Queridos irmãos e irmãs obedecer, entregar, confiar e 

esperar no Senhor é sempre a melhor decisão. Creia e se 

posicione!  

Tenho orado por vocês, para que o Senhor os 

abençoe, e continue dando-lhes a visão da necessidade 

da expansão do seu Reino de Deus aqui na terra.  

Foi tão bom estar com vocês durante as minhas 

férias e saber que não estou sozinha, todos vocês estão comigo e a cada dia tenho a 

confirmação disto. Continuem orando e investindo neste ministério. Pois eu anseio ser um 

instrumento poderoso nas mãos do nosso Deus e estou me preparando para que isto aconteça. 

Quero vidas salvas, libertas e transformadas pelo poder de Deus!  

 Orem pela minha saúde física, emocional e espiritual. Ore também para que o 

Senhor me fortaleça, e me capacite no aprendizado que estou obtendo na Escola de Missões  

e na divulgação do Projeto Guiné Bissau. Não só por mim, mas por todos da turma CPM 2011 

também. Para que possamos compreender da melhor forma possível os seus ensinamentos e 

praticar tudo aquilo que Ele tem nos ensinado neste lugar. 

Um forte abraço para todos e muito obrigada por voc ês estarem junto comigo nesta Missão! 

Missionária Joice Ap. da Silva 


