Familia Neubarth
RELATORIO MISSIONÁRIO - JANEIRO 2021
DON BENITO - ESPANHA
Queridos irmãos,
Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco; a mim me convém conduzi-las; elas ouvirão a minha voz; então,
haverá um rebanho e um pastor. (Joao 10.16)
Em Joao 10 fica claro que o ministério de Jesus extrapolaria os arraiais do Israel terrenal. O bom pastor tinha
ovelhas em apriscos distantes. Elas já eram “suas”, mas faltava serem “conduzidas” a Ele por meio do irresistível
som de sua voz.
Estamos envolvidos (como família) na obra missionária por esta convicção. As ovelhas já estão por aí,
espalhadas pelo mundo inteiro, esperando para ouvir a voz de seu Senhor por meio do Evangelho, para que um
dia de fato sejamos “um só rebanho” composto de ovelhas de "toda tribo, povo, língua e nação"
Te convidamos a ler nosso relatório e perceber como o nosso Bom Pastor, em sua graça, tem nos abençoado
aqui na Espanha.
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A graça abundante do Senhor ...
Os últimos meses de 2020 foram marcados por muitas atividades. Como comentei em nosso último
relatório, tínhamos um grupo de irmãos que haviam se disposto a tornar-se membros da igreja. Sendo assim,
realizamos um curso sobre as nossas principais doutrinas, história e forma de governo. Foi um tempo abençoado
e de muita interação, mesmo que tivemos que usar de uma plataforma online.
Sendo assim, no nosso culto de Natal (21.12) recebemos como membros de nossa igreja um grupo de 7
adultos (sendo dois por batismo) e duas crianças. Louvamos a Deus por ver a graça do seu evangelho avançando
mesmo em meio a um duro ano. Comprovamos assim, uma vez mais, a verdade bíblica que a graça de Deus é
superabundante, pois mesmo em meio ao duro solo espanhol, em meio a todos desafios de uma pandemia,
podemos colher frutos que Ele mesmo preparou de antemão.
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Além dessa grande benção ficamos felizes em ver a perseverança dos irmãos em frequentarem os cultos ainda
em meio as novas restrições geradas pela segunda onda do Corona vírus aqui na Espanha. A benção foi tão
grande que tivemos que realizar dois cultos no dia de nossa celebração natalina. Gloria a Deus.
Como pastor me alegro muito em chegar ao final do ano e ver o quanto caminhamos na
palavra, quer no ensino bíblico ou nas pregações. Esse ano foi dedicado, em nossos cultos, a exposição do
evangelho de João. Chegamos no final do ano tratando do capítulo 10 e esperamos até o final de 2021 concluir
essa exposição Já os estudos bíblicos foram dedicados a conclusão de nosso estudo em Gálatas
(iniciado no final de 2019); o estudo do “Sermão escatológico – Mateus 24-25”, o estudo da oração do Painosso, estudo do livro de Habacuque, e agora da epístola de Tiago. Que grande alegria ver a Palavra sendo
pregada e ensinada.
Além de nosso trabalho em Don Benito tive o privilégio de lecionar o modulo de “Missiologia
Fundamental” do nosso CFM/APMT (Curso de formação missiológica da IPB). Devido as impossibilidades da
realização do curso presencial, o mesmo foi ministrado por meio do Google Meet. Foi uma alegria conhecer e de
alguma maneira, mesmo qua pequena, contribuir com a formação de vários irmãos e irmãs que servirão a IPB
no campo transcultural.
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No último dia 18.12 (dia de meu aniversário) as nossas pequeninas completaram seis meses de vida. Que grande
alegria poder tê-las conosco. Nesse Natal e ano novo em família recordamos da graça e bondade do
Senhor em enviar nossas meninas. Quantos foram os “natais” que celebrávamos na esperança que “no próximo
ano” teríamos um bebezinho nos braços. Chegou esse tempo, e podemos afirmar como o salmista no salmo 126
“ficamos como quem sonha”. Gloria a Deus por sua bondade e misericórdia, e porque Ele ouve as orações de
seu povo, e no tempo devido as responde.
Seguimos esperando a aprovação da renovação de nossos vistos. Já fazem mais de 2 meses que
enviamos toda a documentação mais ainda não obtivemos nenhuma resposta. Como vocês já sabem, a nossa ida
ao Brasil (além de outros fatores) depende desse documento. Enquanto não tivermos tudo resolvido em relação
a essa documentação estamos impedidos de viajar. Peço que orem por isso, que tudo seja resolvido
brevemente e que essa luta que já leva mais de 5 meses desde seu início, possa enfim chegar ao final.
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Orem por nossa saúde em meio ao início da terceira onda do Corona vírus aqui na Espanha;
Orem pelo crescimento saudável de Lis e Sara e para que nossas forças sejam renovadas na
grande tarefa de cuidar de duas lindas gêmeas;
Orem pelos irmãos que foram recebidos como membros da igreja. Que o Senhor desperte dons e
talentos para melhor servir o corpo;
Orem pelos que frequentam nossos cultos, mas não nasceram de novo. Que o evangelho
pregado alcance com poder os corações;
Orem por nossos cultos e estudos bíblicos. Para que a palavra pregada sirva de edificação e
crescimento para os irmãos;
Orem por nossa ida ao Brasil. O ano de 2020 deveria ter sido o ano da nossa ida ao Brasil depois
de mais uma etapa de 3 anos no campo. Pelos motivos já citados nos vimos impossibilitados. Que
o Senhor abra as portas e que possamos ter discernimento em saber o melhor momento de nossa
viagem.
Orem por nossos parceiros. A atual crise financeira e o aumento da família demanda que
tenhamos novos parceiros ministeriais. Que o Senhor possa levantar igrejas e pessoas para nos
acompanhar nessa caminhada;
Orem por minha irmã, Cida. Ela está iniciando nessa semana a sua 10ª sessão de quimioterapia.
Que o Senhor lhe de saúde e força.
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