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“Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico; então se dizia entre os gentios: Grandes 
coisas fez o SENHOR a estes. Grandes coisas fez o SENHOR por nós, pelas quais estamos alegres” Salmos 999:2-3 

Olá Queridos Amigos e Irmãos,  

 Que a Graça e a Paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos.  

Estamos bem, alegres por tudo o que o Senhor tem feito e em um momento de muita 

reflexão, saudosismo e planejamento de desafios futuros. Uma reflexão pela vida por 

tudo que vivemos nesse tempo e em tudo que vamos viver daqui para frente. 

Saudosismo pela história que tem sido construída aqui na Guiné Bissau.  

Em agosto de 2021 faremos 11 anos de trabalho no campo da Guiné Bissau. 

E é com muita alegria que nesse tempo fazemos uma retrospectiva do que vivemos 

nesse país no trabalho missionário e do privilégio de servir ao Senhor nessa nação. 

O que Deus tem feito...  

Em 11 anos, foram 5 anos na cidade de Gabu (interior do país) onde 

desenvolvemos projetos e trabalhos na área de educação, foram turmas do curso de 

informática, turmas do curso de eletricista, com mais de 200 Jovens formados 

profissionalmente, demos aula na escola da missão em Gabu, desde o ensino 

fundamental até no ensino médio de matemática. Nas disciplinas de Física, Química, 

Geometria, Psicologia, Sociologia e Filosofia, foram mais 1000 alunos impactados nos 

5 anos que estivemos ligados diretamente com a escola. Nós participamos 

ativamente da coordenação da escola tanto na pré-escola e como na coordenação 

pedagógica do ensino médio, ajudando os professores e contribuindo para melhoria 

do ensino, vimos Deus transformando vidas através da educação. Ativamos 

novamente o culto semanal da escola, onde tínhamos a oportunidades direta de 

pregar o evangelhos e princípios do caráter de Deus. Nesses anos em Gabu, também 

contribuímos com uma igreja local no discipulado e acompanhamento da juventude 

impactando a vida de jovens e adolescentes, tento acompanhamento semanal e 

eventos como o SABADU GARANDI, evento que realizávamos uma vez por mês 

trabalhando temas especifico.  

Um outro passo... 

Após esse tempo, tivemos uma grande mudança em nosso ministério. 

Saímos de Gabu, interior para morar na capital, onde faz 6 anos que estamos. Nesses 

6 anos em Bissau (capital do país), trabalhamos no discipulado de adolescentes em 

uma igreja local, contribuímos diretamente com casais no ministério da família, com 

o curso casados para sempre, já foram mais de 240 casais diretamente abençoados. 

Realizamos eventos para casais como palestras e jantares.  Além de ações com um 

foco no impacto social e empreendedorismo criamos uma padaria dando trabalho e 

renda a mais de 10 pessoas direta e indiretamente, onde elas puderam ter condições 

de pagar seus estudos e aprender a fazer algo, gerando a sua própria renda. E assim, 

contribuindo para o crescimento social e econômico da região.  
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Demos aulas em uma faculdade de enfermagem e medicina de Bissau 

contribuindo com a formação de profissionais na área de saúde. Desde 2017 

participamos na formação continua de professores da rede pública que estão 

formando outros professores. Em 2020 iniciamos formação continua para 120 

professores de matemática, essa formação tem um impactados alcançar 53 escolas e 

mais de 30.000 alunos do ensino médio serão beneficiados.  

Como também participamos na formação de obreiros e pastores no 

seminário presbiteriano de Bissau, no seminário teológico de Bissau e no Seminário 

Batista de Bissau. Foram mais de 120 novos obreiros e pastores impactados ao longo 

desses anos. Também foram promovidas reuniões como o café dos pastores e o chá 

das mulheres com cristos contribuindo para a qualidade de vida de pastores e 

missionários que estão atuando no campo da Guiné Bissau. Na área da saúde mental, 

aconteceram atendimentos psicológicos para pastores, missionários e missionárias 

que precisaram de acompanhamento, além dos atendimentos de psicoterapia para 

mulheres guineenses, fizemos palestra voltadas para saúde mental e qualidade de 

vida, já alcançamos 58 mulheres.  

Louvamos ao Senhor... 

Analisando os números de pessoas impactadas pelo amor de Deus através 

do nosso trabalho aqui em Guine Bissau, diretamente e indiretamente, foram vidas 

transformadas e impactadas pelas ações missionárias não só nossas, mas de cada um 

dos amigos e parceiros que tem contribuído e orado por nós e pelo ministério aqui, 

louvamos ao Senhor por isso. Agradecemos a cada um que faz e tem feito parte do 

nosso ministério. Obrigado por serem canal de bênçãos de Deus para nossa vida! 

E é com muita alegria que celebramos o percurso dessa vida missionário que 

até aqui tem nos ajudado o Senhor. E como é de se esperar, o renovo do Senhor é 

constante em Seu trabalhar em nossa vida. Nesses últimos anos não foram só as vidas 

as pessoas que estão em nossa volta que foram transformadas, a nossa vida também. 

O Beréu começou a estudar medicina, onde irá terminar o curso ano que vem. E essa 

realidade trouxe novos horizontes para o trabalho missionário, que até então o carro 

chefe o nosso ministério era a educação e agora Deus está abrindo portas para as 

ações em saúde também. A Wanessa, além de vários cursos de aperfeiçoamento no 

atendimento na clínica de psicologia, ela está fazendo o mestrado que terminará 

também ano que vem. Nesse tempo, trabalhando e se capacitando para melhor 

servir, estamos sensíveis para ouvir a voz de Deus para um novo tempo, um novo 

ciclo. Sentimos que nosso tempo está chegando ao fim desse segundo ciclo na guiné 

Bissau e perto de se iniciar um outro em breve. 

Compartilhando com vocês que nos acompanham ao logo dessa jornada, 

sabem o quanto queremos ser uteis para o Reino de Deus e Sua obra, e queremos 

dar o melhor para esse trabalho. O curso de medicina foi uma porta de benção para 

o projeto, mas o desejo é potencializar esse conhecimento com a especialização em 

cirurgia geral e utilizar na obra, pois acreditamos que poderíamos abençoar várias 

vidas nessa área no campo missionário. E para isso, precisaremos investir tempo para 

essa nova etapa de preparação e formação. 

 
 



 

 

 

Pedidos de Oração 
No entanto, pedimos oração, pois existe alguns elementos que precisamos de mais alguns direcionamentos 

de Deus para seguir nos próximos passos. Queremos nesse próximo ano fechar o ciclo dos projetos aqui em Guine 

Bissau. Estaremos nesse tempo mais focado apenas algumas áreas e nos organizando para a transição. 

Nossa previsão é de seguimos para a próxima etapa em meados de setembro/2022 fechando o ciclo, estamos 

nos antecipando na preparação para nos organizar com calma, pois existe algumas possibilidades de lugares para a 

especialização que precisar ser definido, como também revalidar o diploma no lugar onde for a fazer a especialização, 

o levantamento do nosso sustento durante esse tempo de preparação para que ao findar esse tempo seja possível 

termos um médico bem capacitado no campo missionário atendendo aqueles que precisa. Como também precisamos 

nos preparar para a adaptação das nossas crianças a essas mudanças e ao novo estilo de vida. Pois depois de 12 anos 

servindo em África, será um tempo de preparação e renovo para enveredar esse novo desafio desses novos ciclos. 

São muitas as mudanças e grandes desafios que vem pela frente, mas entendemos que é para melhor e para 

crescimento não só pessoal, mas para o reino também. Convidamos você para continuarem conosco nessa caminhada 

em oração e contribuição para que juntos possamos impactar mais pessoas com o amor de Deus através das ações 

humanitárias. Juntos somos mais fortes. 

Orem por nossa saúde e pelas crianças, agora estamos no tempo das chuvas e algumas doenças se proliferarem 

mais nessa época. Orem em especial por nossas finanças, temos tido um tempo difícil, estamos precisando de mais 

mantenedores.  

Como temos pedido, mandem-nos um e-mail de retorno, pois para nós é tão importante saber que tem 

pessoas que receberam este informativo e estão compartilhando junto conosco desse tempo.... Comuniquem-se 

também... Nosso WhatsApp é +245 96 680-2179. 

Agradecemos por todo esse tempo você ter segurado as cordas e possibilitado esse trabalho existir, somos 

gratos pela sua vida! Que Deus te abençoe poderosamente. 

 

        

  

 

CONTRIBUA!! 
 Banco do Brasil 

Ag. 7-8 C/C. 532.784-9 
Gustavo Lima Silva 
CPF: 009.830.754-17  

 
PIX: 009 830 754-17  

     PIX: bereu_brasil@hotmail.com 

 

 

Que Deus abençoe vocês, 
 

Missionários Pr. Gustavo Beréu & Wanessa Brasil, 
Sarah, Samuel, Esther e Elias Silva.  

 
Que a paz e o amor de Deus, estejam com todos!!  

bereu_brasil@hotmail.com 
+(245) 680-2179  

 


