
 

CARTA DE ORAÇÃO - Setembro de 2018 

 

Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração". (Lucas 12.34)  

 

Olá queridos irmãos parceiros e igrejas em oração, 

 

 Vimos até vocês com um sentimento de gratidão e de resignação frente a inúmeras batalhas 

espirituais que temos travado no campo missionário. Uma destas batalhas se dá no nível eclesial, onde 

a cada dia que passa o interesse pessoal e os projetos pessoais dentro do reino de Deus tem crescido. 

 Portanto, abrimos esta carta de oração com as palavras de Nosso Senhor Jesus: “onde estiver nosso 

tesouro, ali está nosso coração”. Muitos de nós somos tentados como o Senhor foi, mas ele venceu as 

propostas do maligno. A possibilidade de muitos criarem seus “feudos eclesiais” é grande quando 

seus tesouros não são os tesouros que Cristo desejou ter, enquanto viveu aqui entre nós. Motivados 

por esta grande lição e por este sentimento e oração por todos vocês, compartilhamos: 

 

Nossas alegrias e motivos de oração:   

 

1) Na igreja de Carnaxide (IEC):  

 a) Juntamente com os membros da IEC, realizamos uma reforma no prédio da igreja (Pintura, 

limpeza, instalações elétricas). 

 b) Desde março temos a confecção de um boletim dominical. Devido a chegada de várias famílias 

brasileiras, o número de congregados e transferidos cresceu em 200%.  

 c) Recebemos dois casais de portugueses. O José Luz e a Maria da Piedade, se casaram em uma 

cerimônia no dia 29 de setembro realizada pelo Luiz e o outro casal mais jovem está sendo discipulado 

para batismo e profissão de fé.  

 d) Temos recebidos vários irmãos por carta de transferência do Brasil.  

 e) Pela ampliação de podermos ensinar e discipular novos irmãos na igreja, principalmente 

portugueses. 

2) No Instituto Bíblico Português (IBP):  

 a) O novo ano letivo (2018-2019) começou em setembro. O Luiz foi chamado a assumir a área de 

Mentoria dos alunos do IBP e lecionar 12 disciplinas neste ano.  

 b) Participamos da ABEN (A Bíblia entre nós) conferencia do IBP onde Luiz participou como 

palestrante e Rachel como coordenadora da cozinha. 

3) Família: 

 a) Pedro Augusto nosso filho mais novo tem estado motivado no novo estágio de trabalho. 

 b) Beatriz, sempre motivada com os estudos, tem perseverado. 

 c) O pai do Luiz, teve melhoras na saúde, no tratamento que fez contra a metástase na coluna. 

 

 



Nossas súplicas e pedido de orações: 

1) Rachel não tem estado bem com sua saúde emocional. As pressões do trabalho e a adaptação 

aos novos sistemas tem trazido preocupação para nós. 

2) Beatriz está sentindo dificuldades quanto ao stress de viver sem os pais e numa cidade 

insegura como Recife. Pedimos orações por eles. 

3) Pela ampliação de nossas amizades em nossa vizinhança com portugueses. 

4) Pelo nosso relacionamento com a Direção do IBP. 

5) Pela ampliação de nossos trabalhos na igreja (mulheres, aconselhamentos, discipulados) 

6) Pela crise cambial, que tem afetado todos os missionários de nossa APMT na Europa 

7) Pela necessidade de elegermos presbíteros e diáconos na Igreja de Carnaxide.  

8) Pelo planejamento estratégico para 2019. 

9) Devido a diminuição dos alunos africanos, o Mestrado do IBP está a ser reestudado. 

 

 Se vocês não estivessem conosco, nosso trabalho seria muito mais difícil. Portanto, cada vez que 

lerem nossa cartinha, saibam que são nossos parceiros, que vocês estão conosco em oração e apoio 

econômico. Alguns vão, outros ficam, alguns descem ao poço, outros seguram as cordas, mas todos 

juntos estamos engajados no Reino de Cristo. 

 Nosso abraço fraternal, nossa gratidão pelo apoio. 

 

Luiz e Rachel Bueno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        

 

 

 

No dia da recepção de 

novos alunos do IBP no 

início de setembro. Rachel 

e missionárias esposas dos 

professores do IBP 

Recepção dos novos 

alunos - IBP 

Casados e felizes! José da 

Luz e Maria da Piedade, 

novos membros de 

Carnaxide. Luiz celebrou o 

casamento dos irmãos 

Na despedida dos 

novos membros de 

nossa igreja (família 

Kumahara, o Caio 

será jogador do 

Maritime Augusta 

na Sicilia, Itália. (os 

missionários Luiz 

Fernando e Claudia 

estavam conosco) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No intervalo de aulas, 

tomando a sopinha 

portuguesa com os alunos do 

IBP 

Juntos com o amigo e 

coordenador da base europa, 

Rev. Carlos del Pino e esposa 

Rosa na passagem em Lisboa 

rumo a Albania 


