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“E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao evangelho,  
junto comigo, como filho ao pai” (Filipenses 2.22). 

 
Queridos parceiros (as) do Reino do Pai! 
 
O grande missionário Paulo estava preso em Roma. 
Timóteo e Epafrodito estavam ao seu lado. Preocupado 
com a igreja de Filipos, Paulo deseja enviar Timóteo para 
encorajar a igreja e levar notícias da equipe missionária, 
especialmente de Epafrodito, que estava muito doente. Ao 
falar de Timóteo, Paulo ressalta seu compromisso com o 
trabalho do evangelho. O jovem pastor Timóteo era um 
crente absolutamente comprometido com o evangelho e o 
crescimento do reino de Deus.  
 

Em nossos dias necessitamos demasiadamente de homens 
e mulheres comprometidos com o verdadeiro evangelho 
de Jesus Cristo e com o avanço do mesmo no mundo. O 
evangelho precisa ser pregado! 
 

Nosso período no Brasil foi bastante intenso: muitas 
viagens, milhares de quilômetros percorridos, dezenas de 
igrejas visitadas, pregações, conferências, dezenas de 
visitas pastorais, encontros, reuniões, aconselhamentos, 
aulas em São Paulo, visitas familiares...  Foi um tempo de 
bastante trabalho e somos gratos ao Senhor da seara, é um 
privilégio anunciar o Evangelho da graça e colaborar para 
o despertamento missionário.  
 

Nosso contrato com a APMT foi renovado até 2022 e, 
cremos, com as igrejas parceiras e alguns poucos irmãos. 
Algumas igrejas tinham sidos visitadas em 2018, quando 
de nossas férias. Deus é bom e fiel!  
 

Estando ainda no Brasil, a Agência Presbiteriana de 
Missões Transculturais nos nomeou como o novo líder da 
Base Europa, juntamente com outro missionário, o Rev. 
Marcos Más, que está na Espanha. Este é um trabalho que, 
por si próprio, já exige praticamente tempo integral. Trata-
se de um grande desafio acompanhar todos os missionários 
da Europa, com suas famílias, projetos, encontros, 
contatos etc. Já começamos com viagens e reuniões.  
 

Meus queridos irmãos, trata-se de um grande privilégio, 
mas com grandes responsabilidades. Pedimos que orem 
para que o Senhor nos conceda saúde, sabedoria e 
condições de cumprir mais essa tarefa, ao lado do já 
desafiador trabalho de pastoreio e revitalização da igreja 
de Allauch. 
 

Ao chegarmos aqui na França, nos deparamos com a 
dolorosa notícia de que um homem que frequentava nossa 
igreja, e que é bastante chegado a nós, havia se casado 
civilmente com uma muçulmana. Foi a primeira coisa que 
ele nos disse quando chegamos. Antes de viajarmos já 
havíamos conversado e orado muito com ele, orientando 
mas, ele que possui uma grande carência emocional, não 
resistiu e tomou essa triste decisão. Agora começa a 
distanciar-se da igreja e está pensando em casar-se nos 
ritos muçulmanos, exigência da esposa. 
Ore por ele e por essa situação que só Deus pode mudar. 
Que Ele abra os olhos dos dois para ver Cristo e acolher 
seu amor e graça. É a nossa oração incessante!    
 
O Departamento Infantil segue com suas atividades, mas 
sempre com o desafio da frequência regular dos pais. Eles 
faltam muito. Precisamos de mais pais com crianças, 
juniores etc. Orem por isso!  
 

 
 

A foto abaixo mostra nosso trabalho de visitação pastoral 
com a ministração da santa ceia e, dessa vez, duas irmãs 
nos acompanharam. Embora acamada há mais de 7 anos, 
essa senhora está sempre com bom humor e muita fé no 
Senhor! 
 

 
 

 



O Atelier das mulheres acontece toda semana, sempre com 
a participação de duas visitantes, uma é vizinha da igreja. 
Na foto abaixo, as mulheres receberam o presidente do 
Exército da Salvação (Armée du Salut) de Marseille, ele é 
Pastor e com a ajuda de diversos voluntários, tem 
desenvolvido um excelente trabalho junto à pessoas em 
situação de risco, levando “pão físico e espiritual”. As 
mulheres do Atelier irão ajudar, especialmente nas 
atividades programadas para o Natal. 
 

 
 
 
Visita pastoral seguida de estudo bíblico ao “casal mais 
jovem da igreja, 95 e 92 anos”. Ele de origem protestante 
e ela católica. Ambos ativos e alegres, com grande 
interesse em aprender a Bíblia!  
 

 
 
Uma grande bênção que queremos compartilhar foi a 
realização de nosso primeiro retiro, apenas com a igreja de 
Allauch. Há anos isso não acontecia e ficamos muito 
contentes. O tema tratado foi sobre “a descoberta e o uso 
dos dons espirituais”, com a presença de 20 pessoas, na 
casa de campo de um casal da igreja.  Discutimos em 
pequenos grupos após as palestras, relacionando os dons 
ao projeto de revitalização da igreja. Agradeçam conosco 
essa vitória! 
 

 
 

Em nossa nova função de líder da Base Europa, estivemos 
entre os dias 29 e 31 de outubro na Itália, na Igreja de um 
dos missionários da APMT, Rev. Humberto Arisa de 
Oliveira, participando do lançamento da Confissão de Fé 
de Westminster em italiano e realizando várias reuniões 
com alguns missionários presentes. Priscila participou de 
uma “Oficina de Natal” voltada à evangelização de 
crianças, com a missionária Sueli Pinheiro, de Madri. 
 

 
 

Deus deu ao nosso filho João Marcos a benção de passar 
10 dias em Moçambique, trabalhando como voluntário 
através do Projeto Casa Nutrir. Louvem ao Senhor por essa 
benção de ver nossos filhos servindo a Cristo! 
 

 



Agora em novembro realizaremos uma programação 
evangelística através de um Concerto Gospel, com o Coral 
de uma de nossas igrejas. Nosso alvo é que tenhamos cerca 
de 100 pessoas participando desse evento. Intercedam a 
Deus a fim de que muitos ouçam o evangelho da salvação 
através das músicas e respondam ao convite de Jesus! 
 

 
 
Voltamos ao campo muito gratos pela provisão e cuidado 
de Deus conosco e com nossos filhos.   
 
 
 

 
 

 

 
Ainda, na nossa estadia no Brasil, tivemos a grande alegria 
de celebrar o casamento do nosso primogênito. Abílio e 
Bianca se casaram no dia 7 de setembro. Agora a família é 
acrescida de mais uma flor! Está mais rosa... E nós somos 
“oficialmente” sogros! 
 

 

Motivos de oração: 
 
1 – Precisamos de músicos. Temos uma jovem do Brasil 
que se dispôs a nos ajudar aqui por, à princípio, 2 anos. 
Ore para que Deus abra as portas; 
2 – Precisamos de casais novos com crianças; 
3 – Pelo Eric que se casou com uma muçulmana; 
4 – Por saúde física e emocional; 
5 – Pela vida conjugal do Abílio e da Bianca e pelos 
estudos do João Marcos e seu futuro casamento. 
 
 
 
 
Louvamos a Deus pela parceria de cada igreja e de cada 
um. Bendito seja o Senhor! 
 
 
 
 
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, Marcos Antonio Farias de 
Azevedo (CPF 809385157-72). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pelos laços da cruz, 
Rev. Marcos & Priscila Azevedo 
Miss. da APMT na França 
 
Contato: 
revmarcosazevedo@hotmail.com | priprv@gmail.com 
WhatsApp: +33 6 30 39 34 22      | +33 7 66 53 74 22 

 


