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ESPANHA  

 

Queridos irmãos,  

Que a graça e paz de nosso Senhor e Redentor Jesus Cristo sejam 

abundantes em vossas vidas.  

Gostaríamos mais uma vez de compartilhar com vocês um pouco 

do que o Senhor tem permitido que vivenciemos aqui no campo 

missionário. Fazemos isso para que vocês possam ser informados e assim 

possam orar ainda com mais fervor pelos desafios que temos enfrentado 

bem como agradecer com muita alegria pelas bençãos que temos 

recebido. No final do arquivo vocês poderão ver também algumas fotos 

dos trabalhos realizados.  

Atividades no final do ano  

 O final de 2019 foi um tempo de intenso trabalho e muitas 

oportunidades de apresentar o evangelho. Em Santa Amália, onde 

temos culto todos os meses em um asilo de idosos, tivemos uma 

programação especial de Natal. Conseguimos levar um grupo maior de 

irmãos dessa vez, devido aos recessos de final de ano, o que alegrou 

bastante os idosos. Cantamos hinos de Natal, pregamos o evangelho e 

ainda distribuímos uma lembrancinha a cada um dos idosos, e nela um 

exemplar do evangelho de Lucas. Foi uma grande benção.  

 Durante todo o mês de dezembro desenvolvemos uma serie de 

pregações baseada nos dois capítulos iniciais do evangelho de Lucas. 

Podemos nos maravilhar com os três cânticos da anunciação, e refletir 

sobre as implicações da vinda de nosso Redentor. No domingo anterior 

ao Natal tivemos ainda um almoço comunitário onde podemos investir 

ainda mais da comunhão mútua entre os irmãos.  

Novo ano ... servindo ao Senhor  

 Nesse novo ano começamos uma serie de exposições no 

Evangelho segundo João. Domingo passado concluímos o primeiro 

capítulo. Tem sido uma grande oportunidade de aprofundar-se nas 
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Escrituras e vemos como os irmãos têm crescido por meio da Palavra do 

Senhor. Orem pela continuação dessa série, pois de fato ela será bem 

mais longa que as anteriores. Ore para que o Espírito do Senhor, que 

opera por meio das Escrituras, convença de todo pecado, justiça e juízo, 

aqueles que dominicalmente ouvem a exposição da Palavra.  

   Os nossos dois grupos de estudo bíblico também caminham bem. 

Tanto em Don Benito como em Miajadas estamos acabando o estudo 

do livro de Gálatas. Tem sido um grande privilégio ensinar sobre o 

Evangelho da Graça. É incrível perceber como o Senhor trabalha por 

meio da sua Palavra e como as implicações que podemos extrair do livro 

de Gálatas tem servido de exortação e ânimo para aqueles que tem 

participado. Pedimos oração para que mais irmãos possam participar 

desses momentos. Orem para que o Senhor desperte o seu povo para a 

necessidade de se aprofundar nas Escrituras.  

 O início desse ano também foi marcado pela reunião do sínodo 

nacional da Iglesia Evangelica Presbiteriana en España, denominação 

fruto do trabalho da IPB aqui na Espanha. Tivemos um tempo 

abençoado com os irmãos, e de muita reflexão sobre os desafios futuros 

da obra missionária aqui na Espanha. Os desafios são imensos, mas 

cremos em um Deus Soberano que é maior que todos eles, e por isso 

continuamos semeando, certos de que no tempo dele os frutos 

chegarão.  

 Mesmo em meio a lutas o trabalho presbiteriano na Espanha vem 

pouco a pouco crescendo. No último sábado, tivemos o privilégio de 

participar da inauguração do local onde será desenvolvido o trabalho 

de plantação de uma nova igreja presbiteriana na cidade de Guillena. 

O trabalho será liderado por um de nossos pastores, o Rev. Juan Sanchez, 

é um pastor espanhol jubilado, e que mesmo com sua avançada idade 

sonha com a expansão do evangelho em seu país. Orem por ele e sua 

família, pela cidade de Guillena, e pelo avanço do evangelho em terras 

espanholas.  

Próximos passos 

 Estamos iniciando um curso para recepção de membros em nossa 

igreja. Esse é um passo importante e por isso deve ser dado debaixo de 

muita oração e convicção da parte do Senhor. Depois de pouco mais 

de 1 ano de trabalho aqui em Don Benito, resolvemos dar esse passo. 

Mais ou menos 8 pessoas se inscreveram e deverão passar por todo o 

preparo, que envolverá tanto elementos básicos da fé crista, bem como 



 

aspectos mais particulares de nossa tradição presbiteriana, como nossos 

símbolos de fé e nosso sistema de governo. Orem para que esse tempo 

seja de muito crescimento, e que o Senhor gere compromisso naqueles 

que estão se dispondo a dar esse importante passo.  

 Sobre os nossos estudos bíblicos, deveremos finalizar o estudo do 

livro de Gálatas até o final do próximo mês. Sendo assim necessitamos 

pensar em um novo assunto para ser tratado. Orem para que o Senhor 

nos de sabedoria para escolher o novo material e pelo amadurecimento 

e fortalecimento dos irmãos que estão participando dos estudos.  

 Próximo mês, no dia 15 de março, celebraremos um culto voltado 

para missões em nossa pequena congregação. Teremos a oportunidade 

de receber irmãos que trabalham em contexto de perseguição e 

oramos para que esse tempo sirva de despertamento para a 

necessidade de evangelização por parte do grupo que assiste a nossos 

cultos. Como uma igreja em contexto de missão, compreendemos que 

devemos, mesmo com nossas inúmeras limitações, nos envolver no 

desafio missionário, tanto aqui em Espanha, como nos confins da terra. 

Ore por esse tempo, por aqueles que irão compartilhar a Palavra, e pelo 

coração dos irmãos que participarão.  

Bençãos na Família  

 Como a grande maioria de vocês já sabem, Kelly esta GRÁVIDA. 

Estamos muito felizes e gratos ao Senhor por essa benção e pelo 

privilégio de ser pais. Como o Senhor é sempre abundante em sua graça, 

fomos surpreendidos com a vinda de DUAS MENININHAS. Isso mesmo, 

Kelly está grávida de gêmeas. Não temos palavras para expressar nossa 

gratidão ao Senhor e nossa alegria por esse momento. Aqueles que nos 

acompanham sabem que essa gravidez é fruto de muita oração e 

lágrimas. Deus é muito bom! 

 Kelly completou essa semana a metade da gravidez (20 semanas). 

Ela está bem, mesmo que já sentindo os incômodos de uma gravidez de 

múltiplos. As meninas estão crescendo bem, com um bom peso e um 

bom tamanho. Isso é uma grande vitória nesse tipo de gravidez, pois no 

nosso caso elas compartem uma única placenta (são univitelinas) o que 

gera um cuidado e uma preocupação maior por parte dos médicos. 

Mas podemos dizer com alegria: EBENEZER, até aqui nos tem ajudado o 

Senhor.  



 

 Sobre esse tema pedimos oração primeiramente por Kelly e as 

meninas. Para que o restante da gravidez seja tranquilo, com muita 

saúde e sem nenhum susto. Orem pela equipe médica que tem nos 

acompanhado, são dois médicos, um aqui mesmo em Don Benito, e 

outro em Badajoz, onde deverá ser o parto.  

 Orem por toda a provisão necessária para recebê-las. Se ser 

papais de um bebê já resulta em grandes adaptações, imaginem de 

dois ao mesmo tempo. Cremos que o Senhor cuidará de todo esse 

processo e tem em suas mãos todas as nossas necessidades. Ele é o 

Senhor da provisão, e levantará pessoas e igrejas com um generoso 

coração missionário para nos acompanhar nessa nova etapa de nossa 

caminhada missionária.  

 Muito obrigado por ler nosso relatório e por participar de nossa 

caminhada missionaria. Esse ano completaremos 6 anos servindo ao 

Senhor fora de nosso querido Brasil, e isso só é possível porque pessoas 

como você tem orado e investido em nossas vidas. Oramos para que o 

Senhor continue te abençoando e cuidando da sua vida e de sua família. 

Estamos juntos na caminhada. Você faz parte de nossa história. 

Em Cristo Jesus, 

Pr. Gabriel, Kelly, Liz e Sara  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deseja conhecer melhor nosso projeto? 

Entre em contato pelo e-mail: 
prgabrielneubarth@gmail.com 

Deseja contribuir? 

Segue nossos dados bancários:  

Gabriel Neubarth Souto Neves  

Banco do Brasil: A.G  3165-8 C.C 10736-0  

CPF 081.891.194-86 

 

 

 

 

Kelly e as 

gêmeas 
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