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Passando o Bastão
E as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que
sejam também capazes de ensinar a outros. 2Tm 2.2
Eu e Débora chegamos para morar na comunidade ribeirinha de Filadélfia em 2015. Na época, o desafio
era revitalizar a igreja nesta comunidade e consolidar a plantação de novas igrejas. Nesta região a
evangelização já vinha acontecendo há bastante tempo por outros missionários que já haviam morado na
região, bem como pela equipe do barco de evangelismo da missão SEARA. Tão somente pela graça de
Deus, o objetivo vem sendo alcançado. Quatro novas igrejas nasceram, e a igreja em Filadélfia experimenta
um processo de solidificação em sua identidade e impacto na região. Diante dos vários objetivos que
tínhamos para essa região, identificar, discipular e treinar um obreiro nativo era um deles. Deus supriu essa
necessidade, e assim, identificamos uma família. Adonilsom e sua esposa Valdecir, sempre nos ajudaram
de forma muito especial. Visivelmente enxergávamos neles, uma família em potencial para assumir o
trabalho. Foram cinco anos de investimento, viagens, almoços (muito caldo de peixe), lágrimas, choro,
risadas e um “vida na vida” especial. Gostaria de frisar que nesse processo, tivemos muita ajuda, desde os
missionários que já haviam morado por aqui, e principalmente o departamento de treinamento da missão,
onde o casal obteve conhecimento teológico e prático.
No dia 16 de agosto tivemos um culto de consagração. Junto aos pastores e missionários da missão, diante
da igreja, oramos, e impusemos as mãos sobre o irmão Adonilsom e sua família. Esse momento foi um
acontecido marcante, e muito revigorante. Nos fez reconhecer mais uma vez, que Deus é o Deus da
missão, e Ele, acima de tudo, é o maior Missionário que existe, e nós somos apenas seus cooperadores.
O sentimento que nos vem, é o reconhecimento que vale a pena investir nossas vidas na obra redentora
que Deus está fazendo no mundo, a família do irmão Adonilsom é um grande exemplo disso. Foram
alcançados pela mensagem do evangelho, foram discipulados e treinados, agora estão alcançando seu
próprio povo, e hoje, Adonilsom é o novo líder da igreja ribeirinha de Filadélfia. Isso é a missão, e ver isso
acontecendo, nos dá a certeza que Deus está sendo glorificado e adorado.
Obrigado por caminharem conosco, convido você a continuar glorificando a Deus por meio da missão. Suas
orações e apoio por esse ministério tem feito grande diferença. Você faz parte do que está acontecendo
aqui.

Jairo e Débora Minowa, missionários entre os ribeirinhos do Amazonas, tão somente pelas misericórdias
do Senhor.

