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Bissau, Novembro de 2021. 
“Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito?”. Salmo 116:12 

“Ke ku N na da Siñor pa tudu kusas bom ki fasi pa mi?”. Salmus 116:12. 
 
Que a Graça a e Paz de Deus estejam com todos. Estamos bem, vivendo na graça de Deus, 
não há nada melhor do que servir ao Nosso Senhor, pois Ele tem nos guardado. Apenas 
temos sentido o efeito das mudanças do clima, pois é transição para o outono/inverno e os 
dias são muito quentes e as noites, às vezes, a temperatura cai bruscamente fazendo um 
friozinho, logo o nariz sente e fica a coriza e algo parecido com gripe, mas temos tomado 
vitamina C e tomado bastante líquidos. No demais, estamos bem, muito trabalho e estamos 
diante de vários desafios que queremos compartilhar, para juntos orarmos clamando pelas 
bênçãos de Deus. 

Tem sido bênção nosso tempo aqui servindo ao Senhor e temos visto o Seu agir em nós e através de nós. 
Agradecemos a Deus o privilegio de servi-Lo. Agradecemos também à Deus, pois nesse mês de novembro celebraremos 
17 anos de casado (Bodas de rosa), estamos muitos felizes e pedimos à Deus que a cada dia nos amemos mais e cada vez 
mais possamos nos unir em uma só carne. Esse mês também faremos uma vídeo-carta informativa, transformado as 
informações escritas em uma vídeo-carta para compartilharmos de uma forma diferente o que Deus tem feito, pois 
entendemos que vivemos um tempo de transição. (link no fim da carta)      
 
O que Deus fez e tem feito... 
 Como falamos na carta informativa anterior, em agosto ultimo completamos 11 
anos de trabalho no campo da Guiné Bissau. Vendo Deus agindo de forma maravilhosa 
e surpreendente. Onde muito foram alcançados pelo mor de Deus, adolescentes e 
jovens, rapazes e moças. E pela graça de Deus, puderam ser de alguma forma tocados 
e foram lhe abertas oportunidades de transformação e de salvação. Nesses anos nosso 
foco tem sido o apoio a igreja local e estratégias na educação, com instrumento de 
transformação social.  

A educação tem sido nossa principal ferramenta em nosso ministério aqui em 
Guine Bissau. E nesses últimos anos Deus tem aberto mais oportunidades de propagarmos 
o amor Dele, também através da área da saúde. Wanessa tem avançado com a clinica 
social, com atendimento psicológico, aqui de forma presencial e online, como também, 
atendimentos online para pessoas no Brasil, em Portugal e na Grécia, tem sido uma benção. 
Também na área de saúde, eu (Beréu), tenho conseguido fazer algo também, mesmo sendo 
apenas estudante de medicina, temos a oportunidade de ajudar muitos pacientes e isso abre 
portas para depois fazermos visitas e orarmos com eles. Como diz o salmista, Deus tem feito 
coisas grandes no meio de nós.    .     

O que temos feito.. 
 Temos orado e ouvido ao Senhor, entendemos que esse é um tempo de focarmos mais 
em algumas ações. Temos concentrado nossos esforços no apoio a igreja local, como pastor 
auxiliar dos adolescentes e jovens, na Igreja Batista de Bissau e apoiando no ministério de 
casais, com o curso casado para sempre. Na área da saúde, Wanessa continua com os 
atendimentos psicológicos e temos planejados alguns workshops para mulheres, que em breve 
estará acontecendo. Eu continuo avançando no curso de medicina agora novembro inicio o 
6°ano (e ultimo). E continuarei em ações social com atendimento de saúde básica e preventiva 
nas comunidades, em parceria com a igreja batista. E na educação, iniciaremos o segundo ano 
da formação continua para professores de matemática da rede publica, tem sido um grande privilegio poder contribuir de 
forma tão impactante na melhoria da educação desta nação.      
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É tempo de preparação e transição: Alguns novos desafios.. 
O ano letivo das escolas aqui é de outubro a julho, e esse intervalo tem sido uma 

referencia para nos quando planejamos nossas ações. Como compartilhamos na ultima carta, 
temos a direção de Deus de utilizar a medicina como mais uma ferramenta em nosso 
ministério, para abençoar várias vidas nessa área no campo missionário. E para isso, 
precisaremos investir tempo para essa nova etapa de preparação 
e formação. E entendemos que com o fim do curso de medicina 
em Agosto de 2021, de fecharmos um ciclo em Guine Bissau e 

partirmos para continuar a nossa jornada missionaria investindo tempo nessa preparação e 
especialização. Deus tem nos direcionado para irmos para Portugal, onde iniciaremos o 
processo de revalidação do diploma e, posterior, residência (que eles chama de especialização). 
Escolhi a cirurgia Geral, principalmente, por entender que é uma especialidade plural e muito 
útil para o campo missionário.  

Será também um tempo de renovo e de ouvirmos a Deus, não sabemos quanto tempo 
ficaremos lá, mas um dos proposito dessa nova jornada, será ouvir a Deus e entender as suas 
novas direções para nossas vidas e projetos. Não será um tempo “parado” (risos), na verdade 
esse é um problema nosso e de muitos missionários, não conseguimos ficar parado, onde 
chegamos arrumamos algo para fazer. Temos sonhado com alguns projetos missionários para fazermos em Portugal e a 
partir de lá.  

Esse tempo em Portugal fará parte do nosso projeto missionário e para isso precisaremos de suporte e apoio para 
estarmos e nos mantermos lá. Será um grande desafio e temos orado buscando em Deus 
estratégia para esse tempo de preparação. Iremos levantar mantenedores e intercessores que 
possam nos apoiar em orações e contribuições. Como também, faremos campanha para 
arrecadarmos fundo principalmente para as etapas iniciais que precisaremos (visto, taxas, 
matriculas, entre outros). Já temos “no forno” um projeto de campanha para levantar recursos, 
que já já sai, e vamos precisar da ajuda de todos. Estamos felizes com esses novos 
direcionamentos do Senhor para nós, será um ano de transição e de muito trabalho, mas alegra 
o nosso coração saber que estamos vivendo os planos de Deus. Contamos com a ajuda de 
todos. Orem por nós!!  

Agradecimentos e Pedidos de oração...  
Agradecemos à Deus pelos nossos mantenedores e intercessores fieis, que estão junto conosco nesse projeto, 

pessoas que tem se deixado ser usadas por Deus para nos abençoar. Suas orações e ofertas tem sido bênção em nossas 
vidas. Desde já agradecemos e, como temos falado, aguardando seu retorno, pois é importante para nós ver que estamos 
juntos e que recebeu este informativo, ou seja mais uma vez, respondam, se comuniquem também... Mandem notícias e 
motivos de oração. Se tiverem qualquer duvida entrem em contato. 
Os nossos pedidos de oração são: 
- Pela nossa família, Saúde, proteção e direções, 
- Pelo nosso Sustento, pelo nosso projeto e desafios futuros; 
- Pelos nossos parceiros, orem por aquele que tem contribuído e tem intercedido por nós; 
 

Que a paz e o amor de Deus, estejam com todos!!! 
"Ser Cristão Não é Só Dizer, é Também Agir" 

Que Deus abençoe vocês, 
Beijos e Abraços, 

Ajudem-nos!!!!            Missionários Pr. Gustavo Beréu & Wanessa Brasil,  
Gustavo Lima Silva         Sarah, Samuel, Esther e Elias Silva 
Ag. 0007-8 C/C 532.784-9         bereu_brasil@hotmail.com 
Banco do Brasil 
CPF: 009.830.754-17 (PIX) 

Que Deus abençoe vocês!! 
Web Site: www.missaotransformacao.com 

Instagram: @bereuewanessa 
Video-Carta (NOV/21): https://youtu.be/-0-rdZM2yRM 


