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Queridos parceiros do Reino de Deus, 
 

“ Assim, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até 
a metade de sua altura; porque o povo tinha ânimo para 
trabalhar” (Neemias 4.6).  

 

A história do grande líder Neemias é absolutamente 
fantástica. Consciente do chamado de Deus para 
reconstruir a cidade de Jerusalém e tomado de 
compaixão pelo seu povo, Neemias colocou-se à 
disposição do Senhor. Depois de obter do rei tudo de que 
necessitava não apenas para viajar, mas também para 
reconstruir os muros, portas e casas, ele chega à cidade, 
faz uma grande avaliação da situação e, somente depois, 
ele convoca os líderes e os desafio ao trabalho. 
 

Queridos irmãos, o capítulo três nos conta que Neemias 
distribuiu o povo por famílias, grupos etc e cada grupo 
trabalhava próximo de suas casas e uns dos outros. Um 
exemplo de trabalho em equipe. Ricos e pobres, todas as 
profissões, todos estavam juntos no trabalho de 
reconstrução. Todos podiam cooperar! 
 

O versículo acima nos mostra que o povo foi encorajado, 
motivado pelo grande líder Neemias. O povo tinha ânimo 
para trabalhar! Que desafio temos enquanto pastores, 
presbíteros, diáconos, líderes em geral da Igreja de 
Cristo! Sonhar os sonhos de Deus, encorajar o povo e 
coloca-los em prática através da participação e 
contribuição de cada família, de cada pessoa, de cada 
profissão. 
 
Pela graça de Deus a Igreja realizou no mês de março 
uma bela noite de queijo e vinho, onde o evangelho da 
graça foi apresentado de maneira bastante criativa. Foi 
um tempo precioso! Agradeçam ao Senhor por isso! 

 

 
 

Como já dissemos em vários momentos, as três pequenas 
igrejas da região de Marseille realizam algumas 
atividades juntas para testemunhar e anunciar o 
evangelho, para adorar a Deus, bem como para fortalecer 
os laços entre os irmãos. Na sexta-feira santa realizamos 
o culto das Sete Palavras da cruz, com sete pregadores 
diferentes, com louvor e gratidão ao Senhor pela morte 
de Jesus, nosso redentor. A foto acima mostra que nosso 
pequeno templo estava cheio. 41 pessoas estiveram 
presentes. Uma grande bênção! 
 

A foto acima mostra a presença do belo coral harmonia, 
de uma igreja irmã, que apresentou linda cantata de 
Páscoa na sala da prefeitura. Tempo de testemunho e 
proclamação! 
 

 
Amigas da Priscila que trabalham na Cruz Vermelha, “ 
Croix Rouge”, almoçando conosco e programando uma 
viagem ao Brasil. Tempo de contato e testemunho! 
 



Observem a foto abaixo e vocês verão duas grandes 
bênçãos: a primeira é que nosso presbítero Yves se 
recupera bem de seu acidente de moto e, a segunda, ele é 
quem ministra o curso de cozinha e fé que a igreja 
realizou em maio. Vários convidados participaram e a 
gente pode falar um pouco da relação entre a Bíblia e a 
alimentação. Alegrem-se conosco! 
 

 
 

No feriado de primeiro de maio, nós os pastores de seis 
igrejas de nosso setor, promovemos um encontro entre as 
igrejas, com culto (fui o pregador), atividades para as 
crianças, almoço, jogos para crianças e adultos e um 
miniconcerto com apresentação de quase todas as igrejas. 
 

 
 

 
 
A foto acima mostra o ambiente gostoso entre famílias 
durante o encontro. Muitos visitantes estiveram presentes 
participando conosco! 

 
 

A foto acima nos enche de esperança, pois trata-se do 
batismo infantil do Rafael. Nosso clamor é no sentido de 
que o Espírito Santo nos envie muitos casais novos com 
seus filhos, para que a igreja seja renovada e cresça para 
glória de Deus. Clame ao Senhor por isso e saiba que Ele 
é quem dá o crescimento! 
 
Queridos irmãos, agora no mês de julho estaremos no 
Brasil para renovar o contrato com a APMT, visitar as 
igrejas parceiras de nosso projeto, ministrar aula em SP 
no Curso de Formação Missiológica (CFM), visitar 
nossa família, bem como realizar o casamento de nosso 
filho Abílio Marcos. Orem por eles para que sejam 
sempre guardados de todo mal. Cremos que será um 
tempo muito corrido, mas também muito abençoado.  
 
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 


