
Mandar notícias... Mais um desafio entre tantos outros que esse começo de 2009 me preparou. 
Tem sido um tempo muito bom, em que tenho conhecido mais de Deus, mais de mim, mais do 
que Deus tem para mim. Nessa correria toda acabei me isolando mais do que gostaria, mas creio 
que esse processo está chegando ao fim e vocês vão saber sobre mim com mais frequência. Me 
desculpe o sumiço, antes de qualquer coisa, e vamos lá.

Como você sabe estive na Holanda para participar de um treinamento 
chamado “UNIQUIP” que busca preparar os obreiros de JOCUM a serem 
mais efetivos em seu trabalho. Participei de um seminário sobre 
treinamento de novos líderes e um outro sobre debriefing, ambos 
ministrados por pessoas que estão envolvidas com JOCUM há mais de 
25 anos. Precisamos estar alertas àqueles países, sabendo que Deus 
tem nos chamado a investir nessas nações de forma muito específica, 
trazendo esperança em meio a incredulidade e conferindo um novo 
olhar sobre o mundo.  Comprometimento com o Evangelho,  
cristianismo real e um investimento na Nova Geração são essenciais 

para que haja um discipulado efetivo do Velho Continente e creio que esse é um dos maiores 
desafios que enfrentamos hoje como cristãos dispostos a influenciar.  Participei também da 
reunião do Centro Internacional da ETED e foi um tempo riquíssimo de discutirmos o que 
podemos fazer para sermos mais efetivos no treinamento de nossos alunos e obreiros, além de 
conhecer pessoas envolvidas com a escola e me deparar com diferentes realidades. Foi um tempo 
de troca e aprendizado e me trouxe um folêgo novo  para cumprir aquilo que Deus tem me 
proposto como Diretora de Treinamento aqui na Vila.
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Cheguei no Brasil a todo vapor no início de fevereiro, sendo que passei alguns dias em 
Campinas e depois voltei à Vila do Louvor, em Piratininga. Temos uma ETED com 21 alunos, 
sendo uma turma cheia de potencial, forte e com um chamado para liderar outros. Esse é o 
sentimento que tenho em meu coração quando penso neles. Estamos quase saindo para o prático 
e tenho visto muito crescimento da vida de cada um deles durante essa fase teórica. Estivemos 
também, como escola, por alguns dias em uma reserva indígena no munícipio de Avaí, 
fortalecendo uma pequena igreja e servindo a comunidade. A simplicidade e a soberania de Deus 
mesclaram-se nesse tempo e foi uma experiência marcante para eles e para cada um de nós.

Fevereiro e começo de março foi um tempo de confiar em 
Deus de forma única. Minha mãe e minha avó fizeram 
alguns exames que nos deixaram bastante preocupados, 
como família, com o que diz respeito a saúde delas. 
Paralelo a isso algumas pessoas têm falhado com o 
compromisso da viagem à Europa, deixando um déficit 
significativo nas minhas entradas.  Esses fatores me 
deixaram, sinceramente, bastante desanimada e tive que 
escolher perseverar até aqui, escolhendo cumprir aquilo 
que Deus tem me proposto, me alegrar e continuar a 
caminhada. Creio que esse desânimo foi um das causas do 
meu sumiço, mas é bom olhar para trás e ser grata pela 
graça de Deus de cada dia. Pude estar com minha família 
nos últimos dois finais de semana e ver como eles estão 
bem, os resultados finais dos exames saíram e minha avó e 
minha mãe estão bem, graças a Deus. Deus é bom!



Pedidos de oração 

• E T E D - F i n a l d o t e m p o t e ó r i c o  e 
levantamento do sustento para os práticos 
(África do Sul e Brasil/Peru).

• Intercessores – Deus levante pessoas que 
orarão por mim e pelo meu ministério.

• Vila do Louvor – Pelo  novo líder da base, 
Felipe  Duarte, e pelo concílio, para que 
sejamos sábios nesse tempo de transição.

• Beto, Raquel e  Nicole  - Mudança para a  Itália 
em julho de 2009.

• Finanças - Mais mantenedores mensais e 
recursos para  quitar as parcelas que restam 
da passagem, além do dinheiro para a África 
do Sul.

• Família - Que  meus pais, irmão e demais 
parentes desfrutem de um relacionamento 
genuíno com Deus.

• Massiphumelele  (África  do Sul) - Pela nossa 
equipe e  pelos obreiros que trabalham lá em 
tempo integral.

• Reposicionamento da Vila -Pra que sejamos 
mais efetivos naquilo  que Deus tem  nos 
proposto e possamos discipular as nações.

Agora é tempo  de olhar para frente, 
respirando bem mais aliviada. Isso significa, hoje, 
olhar para a África do Sul e o desafio que isso 
representa. Estarei á entre os  dias 19 de abril e 
13 de junho, com 11 alunos da ETED. Nosso alvo 
é morar dentro de Masiphumelele (a comunidade 
em que estive no ano passado e que nós 
ajudamos a construir a “casa da esperança” para 
a família da Nomonde, lembra?) e fortalecer o 
trabalho de longo prazo ali realizado. Vamos nos 
envolver com discipulado, reforço escolar, 
treinamento, aulas de inglês e tudo aquilo que 
Deus, de forma surpreendente, nos trouxer às 
mãos. Estou tão alegre que estamos indo, tenho 
visto a expectativa das pessoas e tenho certeza de 
que será um tempo marcante. Você pode 
acessar o vídeo da nossa equipe e sonhar 
c o n o s c o s o b r e e s s e t e m p o ( h t t p : / /
w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ?
v=DL12AYYnG8g&feature=related). Além de estar 
lá com a equipe terei o privilégio de participar, 
também, da reunião do Crentro Internacional de 
ETED no continente africano.

Como compartilhei acima pessoas têm falhado no 
compromisso que assumiram com as parcelas da 
minha viagem para a Europa. Deus tem suprido 
da forma dEle, mas preciso confessar que isso 
me desanimou no levantamento do sustento para 
a África. Sei que meu sustento, por 7 anos, tem 
vindo dEle através de pessoas, mas quando 
alguns se comprometem e falham um desânimo 
ganha nosso coração e é preciso olhar para Ele 
esperando milagres. Deveria ter feito isso 
antes, mas creio que a pressão desses primeiros 
meses tomou meu coração de uma forma que não 
deveria. Escolho, hoje, olhar para Ele, mesmo 
bem atrasada aos olhos humanos, e crer que Deus 
vai suprir tudo o que precisamos como equipe. 
Meu alvo individual é levantar U$ 1900,00 
(aproximadamente R$ 4360,00) e gostaria de 
c on t a r c om s ua s o ra ç õ e s e , t ambém, 
envolvimento financeiro para que isso aconteça. 
Lembre-se de que você pode se envolver com 
qualquer quantia e me deixe saber o mais rápido 
possível, caso você decida participar disso

Me desculpe, mais uma vez, o silêncio e muito 
obrigada por estar comigo, tornar minha 
caminhada mais fácil e por não desistir de ver os 
sonhos de Deus se cumprindo em e através de 
mim. Tenha certeza de que isso me ajuda a 
continuar.

Com carinho,

Carlinha

Equipe que vai pra África do Sul
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