
 

“ Disse Ebede-Meleque, o etíope, a Jeremias: Põe agora estas roupas usadas e es-
tes trapos nas axilas, calçando as cordas; Jeremias o fez. ”  Jr. 38:12 
 

Ebede-Meleque nos dá um exemplo maravilhoso de alguém que se nega a fazer vista 

grossa  para as injustiças e para as necessidades que estão ao seu redor, de alguém 

que está disposto a sair da sua zona de conforto e arriscar sua vida e sua posição para 

interceder e ajudar, de maneira prática, aqueles que estão numa situação de vulnera-

bilidade, atolados na lama até o pescoço. Outra coisa que me chama a atenção na vida 

de Ebede-Meleque é a preocupação demonstrada pelo ser humano mais que pela ta-

refa em si. Ele não apenas queria cumprir a tarefa que Deus havia colocado no seu co-

ração de tirar a Jeremias daquela cisterna, mas ele se preocupou com a pessoa de Je-

remias, com sua integridade física, com sua saúde integral e atentou para detalhes que 

parecem insignificantes, que passam despercebidos aos nossos olhos, como por exem-

plo, usar alguns trapos e roupas velhas para calçar e proteger as axilas de Jeremias pa-

ra que as cordas não o machucassem.  

Muitas vezes, por medo, por covardia ou por comodidade, preferimos não ver as ne-

cessidades e os sofrimentos do nosso próximo nem dos nossos irmãos que pagam um 

alto preço por servir ao Senhor em contextos mais difíceis que o nosso. Às vezes, des-

culpamo-nos pela falta de tempo ou de recursos, no entanto, na maioria das ocasiões, 

nossa disposição em servir mesmo sem os recursos adequados faz toda diferença.  Às 

vezes, dois peixes e cinco pães são suficientes para alimentar uma multidão faminta e 

algumas “ roupas velhas ”  e alguns “ trapos ”  podem trazer alívio e proteção para 

aqueles que estão cansados e fracos para sair da cisterna. 

Que o Senhor nos ajude! 

Seus conservos em Cristo 
 

       Pr. Luiz & Luciana Nunes 
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ATIVIDADES MINISTERIAIS 

 

Finalmente chegou o verão com seus dias mais longos e calorosos. A chegada do verão também repre-
senta o fim do ano escolar e o início de uma nova etapa, e essa mudança climática influi bastante em 
nosso humor. 
Neste primeiro semestre nós nos dedicamos a reforçar três colunas importantes da vida cristã: 1.a o-
ração, 2.o ensino e 3.a evangelização. Sendo assim, realizamos várias atividades especiais  como:  se-
manas de oração nos lares, vigílias e jejuns.  

Quanto ao ensino, além das atividades normais como escola dominical e estudos nos lares, realiza-
mos uma jornada teológica, durante um sábado de maio, com o reitor da faculdade teológica batista, 
onde temas importantes como a Trindade e o inferno foram tratados em profundidade.  

Em relação à evangelização, realizamos atividades evangelísticas ao ar livre todos os me-

ses, além dos enfoques evangelísticos que demos em alguns cultos especiais. Estamos com uma equi-

pe da Jo-cum/SP cujos líderes da base são os missionários Márcio e Miriam, da nossa igreja Batista 

Betel de Bauru. A equipe esteve semana passada evangelizando juntamente com nossos jovens em Ba-

sauri,  Llodio e Munguia. Esta semana eles estão aqui em Vitória e na semana que vem estarão em 

Miranda de Ebro, onde também temos uma congregação. Em março tivemos nossa primeira con-

ferência missionária com um casal de missionários que trabalhou mais de 15 anos no Marrocos. O 

testemunho deles foi impactante para as igrejas. Em abril realizamos nossa quinta conferência 

de homens que foi de muita bênção para os homens presentes. Neste verão temos planejado reali-

zar 03 cultos de batismos, um em Santander, outro em Basauri e outro em Vitória. Louve 

ao Senhor conosco, pois você tem parte nestes frutos! Deus seja  engrandecido!  



           

 

 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

PEDIDOS DE ORACIÓN 
Por nossa saúde física e emocional. Luciana, de vez em quando, tem uma recaída 

com seu problema de urticária. Ore para que o tratamento possa curá-la total-

mente. E, eu estou com uma faringite crônica, que já dura quase três meses e 

me dificulta bastante para pregar e ensinar. 

Por discernimento de Deus da Sua vontade soberana em todas as coisas.  

Por nossos filhos Beatriz e Victor, por suas vidas espirituais, por saúde física e 

emocional, por seus estudos e para que os planos de Deus se cumpram nas 

suas vidas. 

Por nosso sustento, para que Deus continue suprindo todas e cada uma das nos-

sas necessidades. 

Por cada igreja e congregação que está sob nossa responsabilidade, para que so-

mente o Senhor seja glorificado em cada uma delas e que mais pessoas sejam 

alcançadas e salvas através do ministério de cada uma delas. 

Pelas igrejas que nos apoiam e contribuem para nosso ministério, para que o Se-

nhor continue suprindo e prosperando cada uma delas. 

Pela JAMI, por sua diretoria e por todos os missionários espalhados pelo mundo, 

para que o Senhor os fortaleça e os supra em tudo. 

                          

Pela bondade e fidelidade do Senhor, que mesmo em meio às lutas, tem nos 

ajudado a avançar e expandir Seu reino nesta terra. 

Pelo crescimento das nossas igrejas aqui na Espanha e pelos frutos que o 

Senhor está permitindo colher. 

Pelo amor e carinho daqueles irmãos que oram por nós e nos escrevem per-

guntando por nossa saúde e bem-estar.  

Agradecemos, de coração, ao Senhor pelas igrejas e pastores que Ele tem u-

sado para nos abençoar, para motivar-nos e para caminhar ao nosso lado. 

Louvamos a Deus pelo compromisso, fidelidade e amor de cada um deles 

e de suas igrejas e para com a obra do Senhor. Obrigado queridas: Igreja 

Batista Betel de Bauru e suas congregações, Igreja Batista Nacional Fila-

délfia de Goiânia, Igreja Batista Nacional do Evangelho vivo de Aparecida 

de Goiânia, Igreja Batista Nacional Renovo de Goiânia e ao pastor Elias 

Ferreira Gomes de Anápolis. Que o Senhor os recompense e prospere! 

Por nossos amigos e por todos aqueles que se colocam na brecha em nosso 

favor e por aqueles que ofertam esporádica e sacrificialmente para nós.  

Por nossa convenção (CBN) e por nossa agência de missão (JAMI) que se es-

forçam para fazer o nome do Senhor conhecido em toda a terra. 

  

LUIZ & LUCIANA NUNES 

PAÍS BASCO/ESPANHA 

JAMI-CBN 
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Facebook: Ministerio Familia Nunes 


