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Ola  queridos  Nazarenos, é  uma  alegria  receber a 
sua mensagem.  Isso muito nos encoraja. 

Vocês receberam nossa última carta de oração? Faz 
quase um mês que enviamos... e neste mês         
estaremos enviando outra carta. 

Aqui estamos bem e felizes apesar dos desafios.  
Estamos em processo de adaptação, aprendizado da 
língua e cultura e vendo como as coisas funcionam 
aqui no centro infantil. Mesmo não tendo muitas   
coisas para se fazer ainda devido as limitações da 
língua, temos tido a oportunidade de amar as        
crianças, adolescentes e jovens aqui do projeto. 

Logo enviaremos mais noticias em nossa carta e  
explicaremos melhor. Mas qualquer pergunta ou   
duvida que tiverem vocês podem no escrever a  
qualquer hora que ficaremos felizes em responder. 
Preciso somente que me diga se tem recebido ou 
não nossas cartas de oração. (lembrando que é    
minha irmã quem edita as carta e envia para nossos 
contatos. Também enviamos para nossos contatos a 
carta da Ferni - a menina do orfanato da Indonésia 
que foi conosco ao Brasil e hoje esta se preparando 
para o campo missionário. Se não estiver recebendo 
darei seu contato a minha irmã e ela adicionará    
vocês aos nossos contatos. 

Um grande abraço e no amor de Cristo nos          
despedimos 

Robson, Aline e Ayu 

e-mail: arb.brasil@gmail.com 

Missionários: Procura-se!  
A verdadeira mensagem da 
Páscoa precisa ser anunciada! 
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E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, 

tu e a tua casa.  (Atos 16:31) 

Nosso encontro missionário deste mês, foi             
tremendo, houve a participação de várias crianças. 
Iniciamos o projeto “Mãos Solidárias”, onde neste 
primeiro semestre as crianças irão arrecadar         
materiais de higiene pessoal, com a finalidade de 
entregarmos à um lar de idosos, ainda não definido, 
onde realizaremos uma atividade evangelística com 
Palavras e louvores. 

O tema de nosso culto está no livro de Atos 16:9-40, 
através da leitura e meditação da palavra               
demonstraremos que independente das dificuldades 
devemos dar bons testemunhos como cristãos, fiéis 
ao Senhor, pois todos verão o poder que vem de 
Deus, que não nos abandona em nenhum momento 
e  assim todos vão querer conhecer e receber Jesus 
em seus corações. 

Aproveitar as oportunidades e evangelizar é o nosso 
dever, pois quando uma pessoa aceita Jesus como 
salvador, toda a sua família é alcançada e abençoada.  
 

 

A família Matioli deseja aos amados irmãos da Igreja do Nazareno , Graça e Paz. 

Tem sido um grande privilegio poder ajudar nossos colegas de 
campo em muitas áreas.  Além da hospedagem, ajudamos em 
questão de tratamento medico, aconselhamento, arrumar coisas 
que precisam para se estabelecer aqui no Quênia e isto tem sido 
gratificante, pois podemos ver o agir de Deus em suas vidas e  
como Deus tem cuidado de cada um. 
Com relação ao projeto de treinamento de distribuição de bíblia, 
louvamos a Deus porque conseguimos recursos e compramos 
varias bíblias e voltamos com os cursos. Estamos agora com 35 
pessoas fazendo nosso curso Maysha Mapya, Trasformation e no 
próximo mês estaremos distribuindo as bíblias e fazendo também 
um seminário para lideres. Obrigado por sua participação neste 
projeto. 

 Família:   
 

Temos passado por um momento difícil como família. Muitos tem 
acompanhado o problema de saúde do Felipe e tem sido muito 
difícil para nós estarmos longe dele neste tempo, onde ele fez uma 
cirurgia para retirada de um cisto e foi constatado que era maligno. 
Graças a Deus que todos os resultados dos exames que o Felipe 
fez depois da retirada o cisto mostraram que não tem mais nada e 
Deus ouviu nossas orações de uma forma muito especial. No  
entanto, o Felipe tem uma consulta com o oncologista para ver 
qual será a recomendação e direção a ser tomada. Se é necessá-
rio ou não fazer uma quimioterapia como prevenção e quais as 
consequências, pois com isto ele e a Moara terão que esperar um 
longo tempo para poder ter filho. Com estas implicações pedimos 
que você continue orando para que Deus dirija os seus caminhos 
e a graça de Deus seja suficiente para eles. Agradecemos a todos 
que tem nos abençoado com suas orações, mensagens e        
ligações. É uma benção poder contar com o carinho e o suporte 
de todos vocês. O Matheus esta bem e tem pouco menos de dois 
meses para se formar na faculdade. Nós estaremos aproveitando 
a formatura do Matheus e esta situação do Felipe para passar o 
mês de maio com nossos filhos, não vemos a hora de estarmos 
juntos e pedimos suas orações para que dê tudo certo e possa-
mos finalmente depois de todas esta situação estarmos juntos. 
 

Pedidos de Oração: 
 

-Continue orando pela vida do Felipe e da Moara.  Além da      
recuperação completa do Felipe ore também para que Deus    
possa estar suprindo todas as despesas que ele tem tido com  
hospitais, médicos e exames. 
-Ore pelo Matheus e por suas ultimas semanas de aula na        
faculdade. Ore para que Deus esteja dirigindo o futuro do Matheus 
e cumprindo Sua vontade em sua vida.   
-Ore por nossa segurança, saúde física e emocional, pois não 
esta sendo fácil estarmos longe de nossos filhos. Ore pela nossa     
viagem em maio e pelo suprir de nossas necessidades neste   
tempo. 
-Ore pela nossa equipe de trabalho e por nossa unidade.  
-Ore para que possamos alcançar muitas vidas dos grupos não 
alcançados que estão em Nairobi.  
-Ore também pelo nosso   ministério de cuidado pastoral para  
missionários e o projeto com os lideres e distribuição de bíblias. 

Que Deus com sua infinita bondade e Sua maravilhosa graça  
continue abençoando suas vidas. 
Nosso abraço, em Cristo, nossa vida e esperança, 

Pr. Ricardo, Tina, Matheus, Felipe e Moara Matioli 
OBS. Fotos foram removidas para a segurança dos missionários 

“Davi se reanimou no Senhor” 1 Sm 30:6 

  
Com a certeza que continua valendo a pena servir ao Senhor    
apesar de todas nossas lutas e dificuldades que temos passado. 
Queremos mais uma vez compartilhar com vocês de nossas vidas 
e ministério com o coração agradecido por todo suporte, carinho e 
orações que temos recebido de cada um de vocês. Obrigado por 
não nos deixar e por se importar conosco e também pelo cuidado 
que temos recebido.   
 

Reanimados no Senhor!   
 

Existe momentos em nossas vidas que diante das tribulações e de 
situações que não temos controle, que tudo que precisamos é nos 
reanimar e seguir em frente em nossa vida. Foi com este desejo no 
coração que encontrei este verso acima. Lendo o que aconteceu 
com Davi e seus homens quando chegaram a Ziclague e viram a 
cidade queimada e suas mulheres, filhas e filhos levados como 
cativos eles choraram até não ter mais força e alguns ficaram insa-
tisfeitos com Davi pensando até mesmo tirar-lhe a vida. Quando 
aparentemente tudo estava perdido “Davi se reanimou no Senhor”. 
É claro que nossa situação não é assim tão grave e as coisas não 
estão perdidas, mas ao olharmos para nossas lutas e desafios  
ficamos desanimados, pois aparentemente as coisas não estão 
como desejamos e diante de fatos inesperados ficamos inseguros 
e o com medo. Não porque não cremos em Deus, mais porque 
parece que por um momento nos sentimos fraco e precisando de 
ajuda, mesmo sabendo que o Senhor é conosco. Não temos ver-
gonha nenhuma de dizer que muitas vezes nos sentimos assim 
aqui no Quênia, onde estamos longe de todos e nossa fragilidade 
aparece nos mostrando o quanto somos limitados, vulneráveis e 
necessitados da graça de Deus. Cremos que é por tudo isto que 
precisamos constantemente estar nos reanimando. Neste verso o 
que mais nos encorajou foi que o novo animo que Davi precisava 
veio do Senhor, pois não havia naquele momento elementos hu-
manos suficientes que eram capazes de trazer esperança. Há mo-
mentos de tribulações, angústia, questionamentos e incertezas que 
não estão em nossa capacidade humana ou o companheirismo de 
quem esta junto conosco a possibilidade de nos animar, esta ape-
nas no     Senhor. Que o Senhor nos ajude e que a cada momento 
que nos encontramos desanimados possamos ser reanimados no 
Senhor.  
 

 Ministério:  
 

Com a graça de Deus temos tido dias de muito trabalho. Conforme 
nossa equipe vai se adaptando e os novos membros chegando, o 
trabalho vai ganhando forma e cremos que logo começaremos a 
colher frutos. Especialmente porque Deus tem colocado irmãos e 
irmãs muito especiais com dons e talentos diversos que esta sendo 
uma benção para todos nós. O bom de trabalhar em equipe é   
podemos estar nos ajudando, orando juntos e encontrando na  
equipe apoio e direção nos momentos difíceis. Já estamos com um 
trabalho no maior hospital de Nairobi e o projeto com o povo “S” 
segue firme e logo teremos mais duas missionárias envolvidas no 
trabalho. Também em breve o casal que acabou de chegar estará 
trabalhando com o povo “F”. Assim estamos caminhando para  
fazer o Senhor conhecido entre os povos não alcançados que   
vivem em Nairobi. 
No cuidado pastoral de missionários tem sido bem intenso nestas 
ultimas semanas, praticamente sai um casal de  nossa casa e já 
chega outro, nos últimos 2 meses passaram 4 casais e uma solteira 
para ficar conosco e nesta semana chega mais uma família.   


