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MEDITAÇÃO  

Bendito seja o Deus e Pai de 

nosso Senhor Jesus Cristo, que, 

segundo a sua grande 

misericórdia, nos regenerou 

para uma viva esperança, pela 

ressurreição de Jesus Cristo 

dentre os mortos. I Pedro 1.3 

 

O tumulo vazio daquele 

domingo pela manhã é a razão 

pela qual servimos no campo 

missionário transcultural. A 

ressurreição é a razão de nossa 

esperança, e a certeza de 

nossa vitória final. Investir em 

missões é crer, portanto, no 

poder e eficácia do evangelho 

do Cristo ressurreto, em toda 

tribo, povo língua e nação.  
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UM POUCO DO QUE PASSOU POR AQUI  

Como é de conhecimento dos irmãos chegamos em Don Benito no 

natal de 2018. Desde então muitos foram os desafios e trabalhos 

realizados em nossa pequena congregação. Inicialmente, demos 

continuidade aos cultos de domingo, reestruturando algumas áreas 

tais como música e ministério infantil.  Também, desde de Janeiro 

começamos a trabalhar com séries de pregações expositivas, 

primeiramente uma série no livro de Rute, e atualmente em uma 

exposição dos capítulos 22-24 do evangelho de Lucas. Esta série, que 

denominamos de “Amor Sacrificial: la muerte y resurrección del hijo 

de Dios”, foi escolhida por relatar temas relacionados com a pascoa 

cristã.  

 No início de fevereiro iniciamos um grupo de estudo bíblico 

aos sábados (a cada 15 dias) em uma cidade vizinha, chamada 

Miajadas, na casa de uma família da igreja que reside neste pueblo. 

Começamos estes estudos tratando do primeiro pilar da fé 

protestante, o “Sola Scriptura” utilizando como material de base o 

primeiro capítulo da nossa Confissão de Fé de Westminster. Esses 

estudos têm sido um tempo abençoado de crescimento, comunhão e 

evangelização, pois já tivemos a oportunidade de ter algumas 

pessoas que não conhecem o evangelho participando destas 

reuniões. 

 No final de fevereiro iniciamos também estes mesmos estudos 

bíblicos em nossa igreja aqui em Don Benito, todas as quintas-feiras 

pela noite. Pouco a pouco os irmãos estão mais participativos, e mais 

pessoas estão se interessando em vir aos estudos para aprender mais 

sobre as Escrituras.  
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DESAFIOS FUTUROS  

• Ore por nossos grupos 

de estudo bíblico em 

Don Benito e Mijadas. 

Pelo crescimento dos 

irmãos e conversão 

genuína 

• Ore por nosso culto de 

páscoa. Para que a 

esperança da 

ressurreição possa 

encher o coração de 

cada um dos irmãos e 

convidados.  

• Ore por nossa nova 

série de mensagens 

que se iniciará em 

maio. Por 

discernimento para a 

escolha do livro bíblico 

e dos temas abordados.  

• Ore pela pregação no 

encontro de jovens do 

conselho evangélico de 

Extremadura (região 

onde vivemos). Fui 

convidado para 

compartilhar a palavra 

no encontro trimestral 

que reúne todos os 

jovens das igrejas da 

região.  

• Ore pelos novos 

vizinhos da igreja. Aqui 

na Espanha os vizinhos 

costumam gerar alguns 

problemas para a 

igreja. Desejamos que 

nossa presença nesta 

nova região da cidade 

seja uma benção e que 

 

 

NOVO LOCAL DA IGREJA 

O proprietário do antigo local da igreja nos informou de seu desejo 

de vender o local, e de subir o preço do aluguel, o que nos levou a 

buscar um novo local para nossa igreja. Com a graça do nosso 

bondoso Deus fomos levados a um novo espaço, situado em uma rua 

bastante movimentada da cidade, e que tinha um preço acessível. O 

local, no entanto, necessitava de algumas reformas, pois já estava 

fechado a alguns anos.  

 Deus em sua imensa graça fez com que conseguíssemos 

realizar todo o necessário para a mudança. Os gastos foram muitos, 

pois além da reforma, uma mudança implica, aqui na Espanha, no 

adiantamento a título de fiança de 2 meses de aluguel, além do 

primeiro mês em adiantado. A nossa pequena congregação ainda 

não tem recursos necessários para isso, pois de fato não consegue 

pagar por si só nem o próprio aluguel. No entanto, o Senhor proveu 

o necessário para estes gastos iniciais, e com ajuda e envolvimento 

dos irmãos da igreja, conseguimos nos mudar no último dia 05/04. 

  O que mais nos chamou a atenção nesse processo foi ver a 

boa mão do Senhor motivando os irmãos da igreja a participarem 

também de tudo. Eles nos ajudaram com a reforma, a limpeza e a 

mudança, cada um conforme a sua disponibilidade e aptidão. Foram 

dias de muito trabalho, nos quais vimos o Senhor renovar as nossas 

forças, apesar de todo o cansaço. 

 

(AS FOTOS DA MUDANÇA E NOVO LOCAL ESTÃO NO FINAL DO 

RELATORIO) 
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a luz do evangelho 

possa brilhar através 

de nossas vidas 

• Ore pelas pessoas que 

tem se achegado a 

igreja. Nesses meses 

pessoas estão 

começando a 

frequentar a igreja. 

Desejamos que eles 

possam se firmar no 

Senhor e terem seus 

corações 

verdadeiramente 

transformados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OUTRAS PROGRAMAÇÕES  

Retiro de pastores do Sul da Espanha  

Fui convidado a participar de um retiro para pastores e 

líderes que servem no sul da Espanha, que tinha como objetivo 

reunir pastores que tenham como base de fé uma sotereologia 

calvinista, mesmo que advindos de distintas denominações, a fim de 

promover um tempo de comunhão, oração e reflexão. O desafio 

missionário na Espanha é imenso, e louvo a Deus por ver diversos 

irmãos implicados nessa tão árdua tarefa. 

  

 
Curso na Igreja de Getafe 

 Kelly foi convidada pelo casal Pr. Walter e Sueli (missionários 

da APMT em Getafe) para dar um curso sobre Lettering no projeto 

social desenvolvido pela igreja de Getafe. Semanalmente, essa 

querida igreja promove diversas atividades, especialmente, 

artesanais para evangelização naquela cidade.  Foi uma grande 

alegria participar deste projeto que já tem impactado tantas vidas 

que não conhecem ao Senhor.   

 
 Kelly na igreja de Getafe  

Grupo de pastores presente no retiro  
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FOTOS DA MUDANÇA E DO NOVO LOCAL 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Gostaria de conhecer mais o nosso 

projeto e saber como participar mais 

ativamente?  

 

Entre em contato pelo e-mail: 

prgabrielneubarth@gmail.com 

Local durante a reforma  

Local depois da reforma  
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Louvamos a Deus por 

sua vida e por sua 

participação no avanço 

do Reino de Deus aqui 

na Espanha 


