
  

 

CARTA DE ORAÇÃO – Maio de 2019 

“Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade, estas três; mas a maior destas é a 

caridade”. I Coríntios 13.13 

 

Queridos parceiros e intercessores, 

 

 Esperamos que vocês estejam com saúde e na paz de Cristo. Nosso trabalho vai transcorrendo 

bem. Em Alhos Vedros os desafios envolvem uma assistência maior. O trabalho da comunidade 

possui 4 anos e todos os irmãos ali são portugueses que precisam de discipulado continuado e neste 

caso um maior contacto e convivência com a vizinhança na freguesia. Temos percebido a carência 

não somente das famílias como também a necessidade de um trabalho de alfabetização para com dois 

irmãos que são semianalfabetos e não conseguem ler a Bíblia.  

 Na igreja do Barreiro a situação é diferente. Uma pequena comunidade formada por pessoas 

idosas. Temos a necessidade de cuidar espiritualmente delas e buscar abrir pontos de contacto com 

outros mais jovens para que a comunidade continue firme na fé. Assim, nos domingos, vamos até 

Alhos Vedros no culto das 10.30h e depois ao Barreiro com culto as 17 h. Tanto em uma como na 

outra precisamos estabelecer Escola Dominical. 

 Convidamos a que louvem ao Senhor pelas bênçãos recebidas e intercedam por nossas 

necessidades: 

 Alguns motivos de louvor e ação de graças: 

1. No dia 9 de maio o Luiz completou 54 anos, pela sua saúde e pelos desafios pessoais que 

possui. 

2. No dia 22 de maio ele também completa 31 anos de ministério pastoral. Ele foi ordenado pelo 

Presbitério de Rio Claro em 22 de maio de 1988, com 23 anos. 

3. Por nosso trabalho na Congregação Água Viva (Alhos Vedros) e na igreja do Barreiro o que 

tem sido positivo; 

4. Pelo encaminhamento do Projeto para a criação do Seminário Presbiteriano Português pela 

ICPP. O Concílio já recebeu o anteprojeto e a Junta de Educação Teológica já está avaliando. 

5. Pela estabilidade da doença do pai do Luiz (sr. Raul). 

 

 Motivos de intercessão: 

1. Pela mudança de morada. Entendemos que precisamos nos mudar para a margem sul do Rio 

Tejo para que possamos fazer um trabalho mais efectivo. Para que consigamos alugar outro 

apartamento. 
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2. Pela vida dos irmãos e suas famílias membros das comunidades (5 pessoas em Alhos Vedros 

e 6 pessoas no Barreiro). 

3. Pela vida do Sérgio Manuel, o qual Rachel tem auxiliado na alfabetização. Ele tem 40 anos.   

4. Por mais oportunidades de novos testemunhos tanto em Alhos Vedros quanto no Barreiro. 

5. Pela reunião do Presbitério da ICPP no dia 30, em que haverá uma reunião de planejamento 

estratégico para os próximos anos. 

6. Pela aquisição de outro carro para o trabalho, pois nosso Carro Skoda Felícia, ano 98, já tem 

dado problemas.  

7. Pela saúde do tio de Luiz, o Silvito que passa um momento delicado e preocupante. 

8. Pela nossa saúde física e emocional. 

9. Pela vida de Beatriz e Pedro, por proteção e sucesso nos estudos no Recife. 

 

 Temos a certeza de que todos vocês são importantes para que nosso trabalho aqui seja viável. 

Louvamos a Deus por suas vidas, pelos que nos apoiam financeiramente e em oração, pelas igrejas e 

pelos amigos e irmãos parceiros. Que o Senhor continue a usá-los para a expansão do evangelho e 

para a glória de Deus. 

 

Luiz e Rachel Bueno 

 

 

 

 

 

 

 


