
“Até aqui nos ajudou o SENHOR  Por isso estamos alegres” I Samuel 

7:12. 

 

Amados, completamos 1 ano aqui nos EUA, e desde que chegamos a boa mão do 

Senhor tem estado conosco em todos os momentos, foram momentos de muito 

aprendizado com suas devidas dificuldades, mas também de muitas bênçãos. 

 

Com toda esta situação mundial, nosso retorno para o Brasil também tem sido afetado, 

já recebemos duas possíveis datas de retorno porém foram canceladas pela empresa 

American Airlines. Uma outra possível data é para junho, mas não sabemos ao certo o 

dia. Conforme uma orientação que recebemos de um advogado que do apoio jurídico a 

JAARS, mesmo depois que a permissão de permanência no país expira, ainda é 

possível ficar mais 180 dias após este prazo sem estar de uma forma ilegal aqui. 

Enviamos uma carta para o departamento de imigração dos EUA com toda nossa 

documentação a Eles e estamos aguardando retorno. 

Enquanto aguardamos confiadamente a direção do Senhor para as nossas vidas, 

estamos aproveitando as oportunidades de treinamento online que estão sendo 

ministrados pela JAARS, como também contribuindo na confecção de materiais para os 

profissionais de saúde de hospitais da região diante dessa crise. 

 

Somos tão gratos a Deus pois a provisão tem chegado ao nosso lar, em uma das fotos 

acima tivemos o privilégio de receber uma cesta básica de uma Igreja Brasileira daqui 

da Carolina do Norte, o curioso é que nunca visitamos essa Igreja, mas através de uma 

família que nos conhecia aqui, fomos alcançados por Eles com essas bênçãos! 

 

E assim tem sido em todo tempo, apesar da crise, Deus está cuidando, apesar da crise, 

Ele está no controle, apesar de nós, Ele é fiel, imutável e cumpre suas promessas. Por 

isso estamos alegres no Senhor! 

 
ORAÇÃO: 

• Para que tenhamos sabedoria e discernimento nas novas etapas; 

• Pelas aulas do Nicolas em casa; 

• Pela nossa saúde; 

• Para que em cada detalhe e passo no ministério, seja em total obediência à 

Cristo, cumprindo assim sua vontade. 

 

OBRIGADA a Você que tem sido a extensão do AMOR de Deus em nossas Vidas 

e Ministério! 

 

Família Souza 

 


