
                                                                                            

Informe Missionário 

Puerto Suarez - Bolívia 

Introdução: Esse é o nosso canal para prestar contas a você que coopera com 

o nosso Projeto aqui em Puerto Suarez – Bolívia, seja através de aporte 

econômico, seja através de oração. Apresentaríamos as nossas atividades 

desenvolvidas e seus avanços, mas por estamos vivendo um tempo de 

inquietudes na Bolívia, trazemos um informe, mas recentes sobre a situação no 

país. 

Queridos, esse mês de outubro vivemos um tempo muito difícil, devido 

as eleições para presidente e outros cargos eletivos em Bolívia. No dia 20 de 

outubro houve eleições e o atual presidente Evo Morales não alcançou a 

maioria absoluta dos votos até as primeiras horas da apuração. No dia seguinte 

ele foi tido como eleito. Muito estranho por que a apuração foi suspensa às 00h 

do mesmo dia. A oposição passou a encontrar vários bolsões com cédulas em 

depósitos espalhados em várias cidades da Bolívia. Com isso desencadeou 

uma greve geral em todos os departamentos de Bolívia, o que eles chamam 

aqui de páro. Então já estamos há mais de 21 dias com quase todos os órgãos 

do governo e outras instituições parada. Os serviços básicos estão parados e 

nada avança! O País está no caos generalizado. 

De Puerto Suarez ao centro de Corumbá a cidade mais próxima do 

Brasil são aproximadamente 22 km e nesse percurso há 03 bloqueios que 

impedem a passagem. Logo, quem mora na Bolívia (Puerto) assim como nós 

ficamos ilhados e com muitas restrições. Graças a Deus não há restrição ou 

proibição para a pregação do evangelho e desenvolvimento das atividades 

eclesiásticas. Nossas reuniões estão acontecendo normalmente, mas temos 

sentido a ausência de muitos irmãos. Uns estão na manifestação, outros 

evitam sair à noite por várias razões. 

Todos os dias têm manifestação pública e os páros continuam. Estamos 

com limitação de alimentos e todos os estabelecimentos só abrem pela manhã. 

Ontem, dia 10 de novembro às 18h em cadeia nacional o presidente Evo 

Morales renunciou e isso não significa o fim das paralisações. Enquanto Ele 

não entregar a carta de renuncia na suprema corte e essa corte não nomear 



um governo transitório e marcar as novas eleições, o páro continua, e 

conseqüentemente, continuamos isolados.  

Graças a Deus está mais perto do fim que antes. As igrejas, associação de 

pastores e grupos isolados, continuam em oração para que o nosso país logre 

êxito e desenvolva definitivamente. Essa situação amarga a situação de todo 

país e determinantemente do povo.  

Motivo de oração e gratidão: Por Bolívia nesse momento tão crucial. Não há 

prazo para parar os bloqueios e as manifestações. Nosso pedido de oração é 

para que Deus mude essa realidade no nosso país. Já há informações de 

pessoas que perderam suas vidas por causa dessa situação. Partidos políticos 

negociam com meliantes para gerar pânico e pavor nas comunidades e nos 

bloqueios, gerando violência e medo. Agradecemos também as orações dos 

nossos irmãos brasileiros e igrejas que se preocuparam em favor do evangelho 

e dos que militam pelo crescimento do Reino em Bolívia. Deus vos abençoe. 

  

Atenciosamente, 

 

Miss. Rev. Geraldo B. Neto & Gláucia S.S. Batista – Bolívia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puerto Suarez, 11 de novembro de 2019 


