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Queridos parceiros do Reino de Deus, 
 

“Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: 
Abraão! Este lhe respondeu: Eis-me aqui!” (Gênesis 22.1).  

 

Em um dos sermões de João Calvino sobre Abraão, ele 
fez uma observação simples, precisa, oportuna e 
profunda: "Abraão ao dizer 'eis-me aqui', expressa uma 
escuta atentiva à vontade de Deus. Ele demonstra por 
esta expressão que sua preocupação era com as coisas de 
Deus e não com seus próprios interesses. Abraão estava 
pronto para servir e obedecer a Deus, em todas as 
situações e circunstâncias".  
 

Meus queridos irmãos, assim como Abraão, que nossos 
pés e nossas mãos estejam prontos a ‘viajar’ e a oferecer 
a Deus o que for necessário para a glória de seu santo 
nome. Trata-se de um grande desafio! 
 

Pela maravilhosa graça do Senhor 2019 se abriu cheio de 
oportunidades de servir e glorificar o nome de Jesus 
Cristo. Uma das grandes bênçãos desse início de ano foi 
o noivado de nosso filho Abílio Marcos, com Bianca, no 
dia 5 de janeiro, em Vitória. Seu casamento está previsto 
para o dia 7 de setembro. Louvem a Deus conosco por 
esse presente. 
 

 

Temos tido várias oportunidades de semear a Palavra de 
Deus. Onde o Senhor nos enviar, este é o papel de cada 
discípulo, semear a boa nova do evangelho. Até junho 
continuaremos colaborando nas duas igrejas de 
Marseille, o que significa muito trabalho, mas o dono da 
seara tem nos sustentado. 
 

 
 
Aqueles que tem orado pelo nosso presb. Yves, que 
sofreu um acidente de moto, basta olhar a foto abaixo e 
agradecer a Deus pela sua recuperação, progressiva mas 
eficaz. Ele agradece a todos pelas orações. 
 

 
 

O trabalho de visitas tem sido intenso, sobretudo por 
conta do inverno, com uma grande epidemia de gripe, 
que atinge nossos idosos. Orem por eles! 

 



Temos acompanhado várias pessoas com estudo bíblico 
e catecismo. Deus nos enviou uma família cujos filhos 
serão batizados em junho. A foto abaixo mostra este 
casal simpático, que estão firmes na igreja, com quem 
estudamos a Bíblia toda semana. O sr. Yves tem 95 anos 
e a sra. Suzanne 93 anos. É o casal mais jovem da igreja. 
Que beleza! 
 

 
 
Aproveitamos o inverno para distribuirmos aos 
moradores de rua, no centro de Marseille, chocolate 
quente, café, bolo, roupas, calçados, kits de higiene e 
novos testamentos em diversas línguas. O inverno é 
sempre uma boa oportunidade de levarmos o amor de 
Jesus.  
 

 
 

A Priscila segue firme com a EDB para as crianças, 
mesmo com os pais ausentes, muitas vezes. O pequeno 
Rafael, na foto, que será batizado agora em maio, já 
começou suas aulas. 

 

Como sabem, a Priscila trabalha como voluntária na 
“Croix Rouge”, Cruz Vermelha, uma vez por semana. 
Uma maneira de servir, praticar a língua e fazer contato 
com pessoas para a semeadura do evangelho. Com isso, 
realizamos, com frequência, almoços em nossa casa, 
onde algumas dessas amigas participam inclusive no 
culto. A Marlene, à minha esquerda, tem participado de 
diversos encontros de estudos em nossa igreja de 
Marseille Sud. 
 

 
 

Nossa reunião mensal de oração nas casas segue bem 
animada e, dessa vez, contou com a presença do cunhado 
da Priscila, Pr. Mike, conhecido de muitos no Brasil, que 
veio nos visitar. Sempre uma grande benção tê-lo 
conosco! 
 

 
 
Temos recebido muito carinho de Deus aqui no campo 
missionário. Ele tem seus caminhos e maneiras e somos 
gratos por isso. A sra. da próxima foto chama-se Berta, 
uma pessoa simples, de mais de 80 anos, que mora 
sozinha e é responsável pela cozinha da igreja. Ela 
adotou a Priscila como filha, sempre a presenteando com 
flores de seu jardim. Todo domingo ela traz alguns maçãs 
e pão para nos dar. É sua maneira carinhosa de ajudar, de 
expressar o seu amor. Simplesmente maravilhoso 
perceber o abraço do Pai através dos seus. Agradeçam a 
Deus por essa bênção! 



 

 
 
 

No mês de março a igreja de Marseille Sud, onde 
colaboramos, convidou o pastor Christophe Short, que 
trabalha com crescimento de igreja na França, para rever 
nosso projeto de revitalização e nos orientar em algumas 
questões mais específicas. Ele é autor do livro “Decidir 
em crescer”. Ele foi o preletor do Encontro Nacional de 
todos os pastores e líderes de nossa Denominação em 
2018. Foi um tempo bem precioso e seu retorno está 
previsto em novembro para um retiro com toda a igreja. 
Já não estarei mais ajudando essa querida igreja, mas ela 
tem um jovem pastor francês que dará continuidade ao 
projeto. Orem por essa igreja! 
 

 

 
 
 
Na foto acima temos um presbítero e duas diaconisas e o 
pastor Short ao lado de uma delas. Sabemos que não 
basta apenas planejarmos, mas sobretudo devemos orar 
para que Deus nos dê o crescimento. Deus nos deu a 
oração para que colocássemos diante dEle todos os 
projetos, inclusive aqueles que podemos fazer sozinhos. 
Sem a bênção do Senhor a sua obra não avança! 
 
 

 
Queridos irmãos, no mês de julho estaremos no Brasil 
para renovar o contrato com a APMT, visitar as igrejas e 
irmãos parceiros de nosso projeto, ministrar aula no 
Curso de Formação Missionária (CFM), nossa família e 
alguns amigos, bem como realizar o casamento de nosso 
filho. Cremos que será um tempo muito corrido, mas 
também muito abençoado. Estamos fechando nossa 
agenda e caso tenha interesse em nos receber, fale 
conosco.  
 
Para terminar este relatório, louvamos a Deus porque no 
dia 10 de março completamos 29 anos de casados e no 
dia 12 completamos 54 anos. Já estamos no quarto ano 
aqui no campo missionário e temos a sensação de que 
tudo começou ontem. Comemoramos com gratidão ao 
Senhor porque sabemos que é Ele quem nos sustenta. 
Priscila com os meninos, Abílio Marcos e João Marcos e 
suas respectivas noiva e namorada, nos fizeram chorar 
com belos textos e uma linda bicicleta de papel. Merci 
Seigneur pour ma famille! 
 

 
 
 
Louvamos a Deus pela parceria de cada igreja e de cada 
um. Bendito seja o Senhor! 
 
Caso você não esteja recebendo nossas notícias e pedido 
de oração toda sexta-feira, via WhatsApp, mande-nos 
seu número para adicionarmos ao grupo. 
 
Caso você queira ofertar para o projeto, favor depositar 
no Banco do Brasil, agência 2921-1, na conta corrente 
8.351.402-3 em nosso nome (CPF 809385157-72). 
 
Pelos laços da cruz, 
Rev. Marcos & Priscila Azevedo 
Miss. da APMT na França 


