Salmo 25:3 Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti;
Graça e paz!
Novamente é muito bom compartilhar as notícias do campo missionário.
A primavera tem mudado as cores da cidade e, como no geral, também as estratégias dos
nossos trabalhos.
O clima ainda está um pouco frio, variando de 5 a 20 graus positivos entre o dia e a noite.
Temos mais de 16 horas de sol e noites bem curtas. Que venha o calor e os dias longos!
Antes de tudo que venha um tempo de grande semeadura das boas novas do evangelho
de Deus.
A boa notícia, ontem entreguei os meus últimos documentos para a
renovação do meu visto. A minha viagem à Moscou foi muito boa,
pois lá tirei o meu passaporte brasileiro, o que era necessário para
dar entrada no processo de renovação do visto russo permanente,
e também pude rever o pessoal de Jocum, e também minha sogra.
Aqui em Novosibirsk fiz os demais documentos. Falta ainda a
aprovação dos órgãos do governo. Esse é um motivo muito
especial de oração.
O grupo caseiro finalmente tem retornado suas atividades, e até mesmo melhorando
depois da minha volta do Brasil. Estamos crescendo em qualidade.
O trabalho dos sábados, liderado pelo Érico, está entrando numa
nova fase. Tivemos não muitas pessoas mas, o resultado do
trabalho foi melhor do que eu esperava. Peço oração
especialmente pelo Igor( FOTO AO LADO), um jovem que está
numa busca espiritual. Pedimos oração para que Deus venha se
revelar à ele, quebrando todos os enganos e trazendo a verdade.
Peço oração pelos nossos relacionamentos com os nossos amigos
não crentes e por oportunidades de testemunhar com atitudes e
palavras que tragam salvação e transformação.
Como grupo, queremos usar esse verão como um tempo de
semeadura e colheita de pessoas rendidas aos pés do nosso
salvador. Pedimos unção e graça por todos os nossos trabalhos
nas ruas, praças, centros de reabilitação, e demais lugares.
Estaremos trabalhando com duas equipes, uma do Brasil que chegou neste último
domingo e uma outra da Holanda que chegará no final do mês, eles ficaram por quase 50
dias ambas as equipes. Pedimos oração por todos os nossos trabalhos.

Como família, o Ivan neste mês está no final de sua amamentação, ele já esta com dois
anos.( Na foto abaixo comemoramos aniversario do Ivan ) Ele tem tido uma adaptação
boa, embora ainda acorde muito cedo e chore muito. Além disso pedimos oração para

tenhamos uma boa saúde. Nestes últimos 9 meses os
meninos adoeceram bem mais que o normal. Talvez seja
porque recebemos muitas pessoas em nossa casa, por
causas dos trabalhos e encontros.
Peço oração por minha mãe. Ao que tudo indica, terá que
fazer uma nova operação, pois os novos exames
mostraram um líquido causado pelo procedimento
cirúrgico anterior, além disso, a minha irmã mais velha
também terá que fazer uma operação de vesícula.
Quero agradecer à todos que são parte da obra de Deus aqui na Sibéria. Agradeço aos
que se dispõem a nos ajudar por alguns meses ou semanas, a outros por serem
intercessores, mantenedores, expressando o amor, generosidade e zelo pela obra, e
também por cada palavra de apoio e cuidado, através dos e-mails ou do skype. Toda a
igreja foi chamada para fazer a diferença. Obrigado por vocês estarem conosco.
A situação política continua com uma grande tensão. O pior
que pode acontecer, será a Rússia adotar uma política de
expansão de suas fronteiras, seguido de um aumento do
nacionalismo. O livro presenteado aos governadores pelo
presidente russo, Vladimir Putim, foi "O IMPÉRIO RUSSO".
O que acontecerá com a Rússia?

Motivos de oração:
1-Pela operação da minha mãe e irmã, como também pela saúde de todos os membros
da minha família;
2-Pelo grupo caseiro, encontro dos sábados, filme das quartas que o Érico Braga dirige,
encontros com não crentes e demais trabalhos;
3- Pelo práticos das equipes de Eteds do Brasil e Holanda. Especialmente por um
TEMPO de semeadura e colheitas;
4- Por nossas finanças;
5-Pela situação política da Rússia e Ucrânia, para que não se torne uma versão 2.0 da
guerra fria.
Com amor.
Tiberio, Masha, David e Ivan Olímpio.
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