
Olá Irmãos, Graça e paz!!! 

Excepcionalmente lhes envio essa cartinha em fevereiro. 

Meus planos são de paz, diz o Senhor. Jr 29:11  

Realmente os pensamentos do Senhor são maiores que os meus e os teus. Isso é 

indiscutível! 

Sou muito grata ao Senhor por servir 5 anos em Espanha. Há poucos dias atrás conclui o 

ministério com as mulheres, e graças a Deus finalizamos de forma tranquila e abençoada. 

Há sido um duro trabalho, mas estive buscando ajudar e abençoar aquelas vidas. Talvez  

Deus quis mostrar-lhes algo através do meu testemunho, bem como me fazer crescer. 

Algumas mulheres comentaram quão boas foram às experiências que tiveram no grupo. 

Louvado seja Deus que nos respalda e me concedeu autoridade e graça para lidar com as 

situações difíceis que ali chegaram.   

No momento sigo coordenando as oficinas de palestras para aqueles que vêm à obra social, 

pois o objetivo final é orar e deixar-lhes uma palavra. Também faço aconselhamentos e 

orações pessoalmente e por telefone.  Lidero os estudos bíblicos para a equipe que trabalha 

na obra social. E estou coordenando um evento para celebrar o dia internacional da mulher. 

Um evento aberto para as mulheres cristas bem como para as suas amigas. Além disso, 

tenho também as atividades relacionadas à Missão aqui.  

Entretanto agora vivo uma etapa de transição, pois me resulta impossível seguir servindo 

em Espanha. As dificuldades para manter-me neste campo foram crescendo mês a mês. A 

perda de mantenedores, e a subida exagerada do dólar culminaram nesta decisão. 

Infelizmente já não há mais possibilidades de seguir aqui.  Seguirei servindo a Deus em um 

campo mais perto, onde o apoio que recebo me permita estar.  As dificuldades que vivencio 

e me levam a esta decisão, criarão também uma oportunidade para que servindo mais perto, 

possa apoiar as minhas irmãs no cuidado aos meus pais já idosos. 

La se vai 20 anos de serviço missionário. Sinto muita paz e tranquilidade nesta decisão, pois 

foram as circunstancias econômicas que me levaram a este ponto. De minha parte eu 

seguiria em Espanha, mas isso não depende do meu querer, mas sim do querer e mover de 

Deus.  Sempre recordo as palavras dos meus lideres quando aqui cheguei: ¨ Deus faz os 

seus traços. Ele vê o desenho completo, mas nos mostra pouco a pouco. ¨ E eu, Liz, 

acrescento: O Senhor vai unindo os pontinhos gradualmente até o desenho ficar completo. 

Creio que o desenho para Espanha, através daquilo que eu poderia contribuir, já esta quase 

concluído por Deus. Não questionei ao Senhor o porquê disso tudo, mas quero apenas 

entender que este tempo difícil, é um sinalizador, mostrando os traços quase finalizados. 

Vim com o proposito de servir em Astúrias, mas Deus me concedeu apenas 1 ano ali no 

norte, e outros quatro em Madrid. Semeei na capital e no norte do país, e fiz o que Deus me 

permitiu fazer. Agora novas expectativas já despontam dentro do meu coração para um 

novo tempo de serviço a Deus. O direcionamento geográfico esta suscetível a mudanças, 



mas o chamado permanece imutável.  Estou finalizando o período de 5 anos, para uma nova 

rota, todavia não definida, porem há uma seta apontando um caminho, mas no momento 

prefiro manter esta seta indicativa em oração, e conversas com lideranças, ate ter 

confirmação de Deus. Ainda não tenho data para retornar, pois tenho responsabilidades, 

que requerem de mim alguns meses mais, possivelmente até quase fins do 1º semestre. 

Porem Deus esta comigo e Ele me ajudará em todas as áreas para eu cerrar bem este ciclo. 

Sou muito grata pelo apoio espiritual e financeiro daqueles que se empenharam em 

ajudar-me ate aqui. Confio em Deus que prosseguiremos juntos nessa nova direção 

geográfica. Peço-lhes que orem:  

1- Pela saúde dos meus pais. 

2- Pelo fechamento do meu tempo em Espanha e todo suprimento necessário. 

3- Pelo milagre da compra da passagem aérea.  

4- Para que Deus me proporcione uns dias de descanso após o meu retorno. 

5- Pelo período de transição ministerial e oportunidades para espiar a nova terra. Que Deus 

me confirme o próximo passo. 

6- Pela recuperação total da operação no pulso, pela descalcificação em 3 vertebras na 

região lombar e pela recuperação total da saúde, pois tive cistite hemorrágica nestes dias... 

Orem por saúde!!  

Sábado, no termino da reunião de oração com os colegas missionários em Madrid, um colega 

se acercou e me disse: ¨Liz, tu não estas fugindo. Então, não te preocupes com o que as 

pessoas possam pensar, saia de cabeça erguida, pois estou certo que Deus tem um novo 

tempo pra você e fará coisas novas. ¨ Como foi boa essa ministração que recebi. Aleluia! 

Dois dias depois outro colega publica algo baseado em Marcos 04:35 e me abençoa 

tremendamente. Aqui transcrevo as suas palavras com a devida permissão. ¨Precisamos 

estar atentos e termos o discernimento para sabermos o momento de passarmos para a 

outra margem. Tenha coragem!¨ E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para a 

outra margem. Obrigada colegas, sois abençoados e abençoadores. Chegou o momento de 

passar para a outra margem! Sinto paz e convicção que me empenhei por fazer o que 

Deus me comissionou. Obrigada por tudo meu Deus! Eis-me aqui, eu vou!  Sempre e 

Sempre! 

Entrando numa nova etapa, mas confiante em Deus que prosseguiremos juntos. Com 

gratidão e amor, nEle, o Senhor do céu e da terra. Abraço carinhoso pra você! *Liz*                                                              

Que Deus os abençoe demais da conta!  


