
Deus tem aberto algumas oportunidades para que possamos ter uma influência na vida de vários 
irmãos em Cristo e pessoas da comunidade onde moramos. Não tem sido exatamente da maneira 
como gostaríamos, mas tem sido a maneira que Deus tem nos dado – afinal, os irmãos devem se 
lembrar que nosso objetivo e desejo é morarmos em uma aldeia. 

Enquanto eu ainda estava ensinando Timothée, Solo me perguntou se poderia ensiná-lo a preparar 
mensagens. Ele é primo de Timothée, mora em Kayes e também é professor, mas leciona em uma 
escola particular. Solo é um jovem muito ativo nos programas da igreja Bambara. 

O desejo dele seria poder ajudar o pastor no ensino da Palavra de Deus, e foi por isso que ele me 
pediu para ajudá-lo a aprender como preparar estudos e mensagens da Palavra de Deus. Por conta 
disso, estou fazendo um curso de homilética com ele duas vezes por semana. 

Ele tem compartilhado comigo como tem sido difícil alcançar pessoas para Cristo devido às pressões 
sociais. Ele também tem expressado como é importante que gastemos tempo com as pessoas para 
conquistar o respeito e a confiança delas antes de começarmos a falar de Cristo. Isso foi um choque 
para mim, mas, ao mesmo tempo, foi interessante ouvir isso da boca de um africano. Era algo que 
eu já sabia, mas não imaginava que eles também enfrentavam as mesmas dificuldades que os 
missionários. 

É encorajador ver um irmão em Cristo interessado em se preparar para pregar e ensinar a Palavra de 
Deus aos crentes e não-crentes. 

Por favor, orem pare que Solo continue demonstrando interesse em aprender e se desenvolver para 
ensinar a palavra de Deus. 

Com Solo vindo nas quartas e sextas à tarde para estudar, temos todos os dias úteis da semana 
cheios com alfabetização e estudos da Palavra. 

Por favor, continuem orando para que o Senhor nos dê saúde, forças e sabedoria no ministério. 

É interessante e gratificante vermos que todas as pessoas que estamos ensinando – seja na Palavra 
de Deus ou na alfabetização – nos pediram ajuda por conta própria. 

Somos gratos a Deus por isso, pois estamos cientes de que é o Espirito de Deus trabalhando, e não 
somos nós forçando uma situação. 
 

 





 

 


