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QUEM SOMOS?
Redes Sociais e Plataformas:

"Pois nada é impossível para Deus". Lc 1.37
Amado(a) mantenedor(a) e intercessor (a);
Como foram suas férias?
Conseguiu tirar? Espero que sim.
Neste boletim você verá que as
minhas foram surpreendentes e
também trabalhadas (risos). Oro por
você e sua família e a saúde de
ambos. Tenha certeza disso.
Sem dúvida alguma o maior milagre
que qualquer ser humano pode
experimentar é a salação em Cristo
Jesus. No texto acima Maria
questionava o anjo sobre a
impossibilidade de uma gravidez
para sua realidade. E em Lucas
18.26, os ouvinntes de Jesus
questionaram a possibilidade de
salvação por conta da
impossibilidade humana de
viabilizá-la. Nossos impossíveis
quando colocados ao lado da fé em Deus tornam-se realidade
concretizada. Sonhos viram realidade. Isso é fato principal para a Salvação.
Louado seja Deus! Mas, por alguma razão, durante a caminhada, nosso Deus de
misericórdia nos surpreende com muito mais. Neste boletim você vai descobrir
como um missionário pode ir com toda sua família para a Disney e também é
claro, sobre como está o nosso trabalho missionário. Alegre-se conosco. Boa
Leitura! Em Cristo;

Pr. Jader Medeiros | (Nº Reg. OPBB 14124)

11º Projeto Água da Vida
Filipenses 4.4-13
"Alegrai-vos sempre no
Senhor. Novamente direi:
Alegrai-vos " | ALEGRIA
Essa palavra define bem mais
um Projeto Água da Vida que
realizamos em meio à uma
linda "seca verde" (dá um
Google) em parceria com a
Salvador Poços e a Igreja
Presbiteriana Central de Nova
Friburgo. O resultado não foi
o que imaginávamos, mas
proporcionou alegria para 3
famílias das 30 que
esperávamos. E porquê
estamos alegres? Pela forma linda com que O Senhor nos respondeu,
pela forma linda em que a União do povo de Deus reinou naquele lugar
que, acredite, estava precisando de união. Por estar com amigos, ovelhas
e pastores tão especiais para mim.
Pela resposta de uma palavra
profética que fomos e recebemos
naquele humilde vilarejo. São
tantos detalhes que esperamos logo
disponibilizar o documento em
vídeo. Na foto ao lado aparecem
comigo o irmão Zé Ventura que foi
líder de evangelismo comigo
quando eu tinha apenas 16 anos e o
pastor Waldir, meu primeiro e
único pastor até minha consagração
pastoral. Ambos apareceram de
surpresa no dia da perfuração.
Deus sabe como eu estava precisando. Além deles o pastor Sidney Xaxá
(primeiro pregador que ouvir falar sobre missões na vida) também
esteve presente. Foi mesmo um dia muito especial.
Certamente o Povoado "Serra Feia", isolado no alto de uma linda
serra no município de Cacimbas no Sertão Paraibano, nunca mais será o

mesmo. CLICK AQUI E VEJA AS FOTOS

Caminhada com jovens discípulos
Um dos maiores
problemas das pequenas
cidades do interior
nordestino é a falta (ou
desconhecimento) de
atrativos saudáveis para os
jovens. A ociosidade acaba
por favorecer o ingresso nas
bebidas alcóolicas, drogas,
relações sexuais precoces e
todos os problemas
derivados destes. Tenos
sempre orado a Deus para
nos dar estratégias bíblicas e
criativas para não perder
nenhum dos que o Pai nos
dar. Temos realizado caminhadas ecológicas para a serra da cidade.
É uma longa e até cansativa
caminhada mas o esforço de
vencer o calor compensa. A
linda paisagem da caatinga
nordestina vista do alto da
pedra é inspiradora à adorar
ao Criador. Louvor, palavra,
estudo bíblico fazem parte da
programação. Com a ajuda do
missionário Antônio estamos
investindo também no futebol
e estamos com uma classe de
discipulado aos sábados. Já
temos colhido alguns frutos.
Por favor, ore pelos jovens de
Amparo e de todo sertão em geral. Para que fiquem firmes e sejam mais
influentes em sua fé. CLICK AQUI E VEJA AS FOTOS

E as crianças como estão?

Desde que transformamos
a Escola Bíblica para
atedimento exclusivamente
infantil e demos uma
atenção maior para o
lanchinho e detalhes como o
fardamento e matrícula,
temos colhido ótimos frutos.
Crianças mais educadas,
famílias mais dispostas à
visitar a igreja, igreja mais
respeitada na comunidade

são só alguns exemplos para citar.
Formamos um coral com as crianças e
elas estão se apresentando em datas
especiais. Com sua ajuda, investimos
pesado em material didático de
qualidade (de acordo com a faixa etária
de cada criança), uniformes e lanchinho
caprichado. Atualmente nossa
necessidade é adquirir 10 mesinhas com
cadeiras infantis para a salinha dos pequenos. Pois ainda estão
escrevendo deitadas no chão. As maiores já tem algumas cadeiras
próprias. Se puder, nos ajude neste alvo.
Nossa oração é que eles cresçam cada
vez mais em graça e conhecimento. Que
eles alcancem também aos papais e
mamães e que fiquem firmes até a fase
adulta. Por favor, ore conosco por isso.
"Ensina a criança no caminho em que
deve andar, e, ainda quando for velho,
não se desviará dele." Provérbios 22.6
CLICK AQUI E VEJA MAIS FOTOS DA ESCOLA BÍBLICA
CLICK AQUI PARA VER FOTOS DA APRESENTAÇÃO DE NATAL

Estamos aumentando nosso ministério de
socorro social na cidade
Através da Val e com a iniciativa da irmã Josy e seu apoio
iniciamos a distribuição de leite em pó e composto especial para

algumas mamães carentes atendidas
pelo nosso ministério. Kits embalados
de forma linda abriram ainda mais as
portas para a mensagem do
evangelho, além é claro de socorrê-las
nas suas necessidades. Também
estamos
dando

continuidade às doações de cestas básicas.
As famílias carentes e que enfrentam
dificuldade para manter o básico são
muitas e formadas por muitas crianças.
Trata-se de um campo com grandes necessidades e sua ajuda é muito
útil. Cada Cesta Básica custa em média R$ 60,00 Quer nos ajudar a
adquirir mais Cestas? Acesse: conexaoide.com.br/DOE e faça sua
doação. Por favor, envie o comprovante pelo Whatsapp +55 (83) 9 8722
1117 para agradecermos.

Estivemos ministrando mais uma vez nos
Estados Unidos da América

O mês de janeiro geralmente é um período sabático para nós. Mas
diante da possibilidade de retornar aos Estados Unidos da América para
ministrar novamente aos nossos irmãos, contar-lhes e mostrar-lhes um

pouco do que Papai tem feito aqui no sertão, a gente nem pensou duas
vezes (risos). Mas desta vez o
privilégio foi muito maior. Além da
Chélly e eu, as crianças também
foram. Confesso que ainda estou
digerindo tudo o que aconteceu.
Realmente foi inacreditável. Pela
primeira vez também, estivemos na
Flórida. Lá ficamos hospedados na
casa dos queridos pastores Cleber e
Sandra. Uma família que O Senhor nos deu em Fort Lauderdale. A
atenção e dedicação à nós dispensada foi linda e certamente imerecida.
Tanto por eles quanto pelo Sóstenes (amigo da família e agora também
nosso). De lá viajamos à Orlando onde estivemos ministrando na First
Baptist Church em Windermere.
Onde fomos muito bem recebidos e
acolhidos pelo pastor Lércio
Dornas e suas ovelhas tão amáveis,
dedicadas e carinhosas. Destaque
para o Flávio e esposa que abriu as
portas do seu lar e um querido
casal (não vou identificar) que nos
abençoaram realizando um lindo
sonho de criança. Sim. Fomos à
Disney! Eu chorei, a Chélly chorou as crianças choraram. Meu Jesus, que
coisa linda foi essa! Se você já foi, sabe do que estou falando. Minha
maior emoção foi ver que meus filhos
(sendo filhos de missionários) estavam
viendo coisas maravilhosas. Nunca
dissemos sim ao Senhor pensando em
viver benefícios terrenos. Na verdade,
abrimos mão de muitos para dizer este
sim. E como é maravilhoso perceber que
Deus realiza sonhos daqueles que se
dispõem. Ele não precisa e nem é
obrigado a nada. Mas mesmo assim, nos
ama em uma itensidade muito maior do
que merecemos (não merecemos nada).
Isso não é regra teológica. É graça
imerecida. Vivemos férias de sonhos mesmo sendo tão longe da nossa
realidade. Verdadeiramente O Senhor faz mais do que pedimos ou
pensamos (Ef 3.20). Como disse, também trabalhamos bastante. Da
Flórida viajamos para New York onde desta vez ficamos hospedados na
casa dos queridos pastores, amigos e parceiros Francisco e Deiva Izidoro
(Pense numa recepção linda e dedicada). Ministramos na Family

Church de Astória e
Garden City e também
nas células dos lares. O
Pastor Francisco também
nos agendou
na Brazilian Missionary
Church (Pastor Paulo) e
na Luz para o Mundo
(Pastor Rubens).
Voltamos com muitos
desafios a serem
executados, parcerias
estabelecidas e muita
experiência e gratidão na
bagagem. As crianças
viram e brincaram na
neve, nós encontarmos
com e oramos pelo Dr.
Robert Ray, o irmão
Lázaro... (Postei no
Instagram) Não temos
como contar ou mostrar
tudo aqui. Mas separei
alguns links abaixo para você conferir um pouco do que viievemos.
Nossa gratidão à cada irmão que nos recebeu com tanto carinho e ao
João Pedro Salvador por ser peça chave em mais esta viagem. Vocês são
canais de Deus em nossa família e ministério. Concluo dizendo
Obrigado a eles e a você. Alegre-se conosco. Ouse sonhar. Deus realiza.
Se ele faz o que não é vital, imagina o que é necessário. Creia!
> CLICK AQUI E VEJA OS STORIES DESTA VIAGEM (PARTE 1)
> CLICK AQUI E VEJA OS STORIES DESTA VIAGEM (PARTE 2)
> CLICK AQUI E ASSISTA À PREGAÇÃO/TESTEMUNHO NA FAMILY CHURCH
> CLICK AQUI E ASSISTA À PREGAÇÃO/TESTEMUNHO NA LUZ PARA O MUNDO

“Cada um contribua segundo propôs no seu coração”
2 Corintios 9.7

BANCO DO BRASIL

Agência: 0608-4
Conta Poupança: 21085-4
Variação: 051

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 1914

Conta Poupança: 95666-3
Operação: 013

ITAÚ

Agência: 1449
Conta Corrente: 02764-6

SANTANDER

Agência: 4184
Conta Corrente: 01049316-9

VOTORANTIM (Neon)

Agência: 0655
Conta Corrente: 1467494-7

Titular das contas acima: Jader Medeiros Clementino Junior
p/ DOC ou TED: 068325274-70

SICOOB

Agência: 4293
Conta Corrente: 143221-4
Igreja Batista do Amparo – CNPJ: 23.877.422/0001-45

CONEXAO IDE.COM.BR
Este não é um envio automático. Você ou alguém enviou seu endereço de e-mail pra nós. Se não
quiser mais receber nossos informativos missionários, basta responder com a palavra "cancelar".

