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Família: Caro De Castro

Elí, Elaine, Pablo Henrique , Ana 
Luísa e José Sabino.



Por lo tanto, mis queridos
hermanos, manténganse firmes e
inconmovibles, progresando siempre
en la obra del Señor, conscientes de
que su trabajo en el Señor no es en
vano. 1 Corintios 15:58

IEAB – Fundada en Iquitos Perú, el 24 de Febrero del 2016









Situação da Igreja

Não estamos congregando
no local da igreja até hoje
porque estão proibidas as
reuniões sociais e
religiosas devido ao
estado de emergência que
vive o país. Mesmo assim,
as famílias não deixaram
de estar reunidas dentro
de suas casas, orando e
meditando na palavra do
Senhor.Igreja Fechada por medidas que deu o 

governo por emergência sanitaria

Estes meses de Junho e 
Julho a igreja continua 
firme na fe, a pesar das 
medidas de restrições 
dadas pelo governo. 



VISITA NOS LARES DOS IRMÃOS
Em algumas reuniões houve
a oportunidade de visitá-
los, e estava
compartilhando a palavra
do Senhor instando a
manter o bom ânimo e
afirmar a fé cada dia. O que
chama a atenção é que nas
casas pode se encontrar a
todos reunidos e as vezes
um vizinho acompanhando
e o evangelho é pregado
sem medida. Cada pessoa
que participa nas reuniões
de oração nas casas, aos
poucos está tendo um
entendimento que é estar
perto de Deus e entregar
nossa vida para ele como a
decisão mais importante da
história de suas vidas.

EM CASA DA FAMILIA CARO

HNA Rosa y Laura 
reunidas em casa



TESTEMUNHOS

Cada reunião realizada nas casas, sempre
haverá testemunhos de pessoas que
contam suas experiências de como o
Senhor Jesus foi bom com eles. Aqui faço
referência de uma irmã chamada Neli
Sairo que aceitou Jesus como seu
Salvador quando veia a todos seus filhos
doentes e ficaram ao borde da morte com
este covid19, ela clamou de joelhos por
cura de seus filhos, e o Senhor fez a obra
curando a todos, agora está firme no
Senhor louvando e sendo grata a Deus.

Também uma menina chamada Rangith,
orou a Deus para curá-la do mal de
Dengue e Deus escutou a oração dela e a
curou.

Irmã Neli Sairo, Deus 
escutou seu clamor e curou 
de covid19 seus filhos.

Rangith, clamou a Deus e 
foi curada do Dengue.



TRABALHO DE REPARAÇÃO E LIMPEZA DO TEMPLO

Nestes 2 meses o Senhor nos
acompanhou em cada jornada que
fizemos.
Também os que estamos um pouco
mais restabelecidos da saúde, fomos
para ver como se encontrava o
templo. Durante este tempo de
pandemia ao não dar uso ao local,
aos poucos se foi deteriorando a
casa do Senhor. Assim que nos
organizamos e marcamos um dia
para comprar os materiais que
iriamos precisar e outro dia
começamos a arrumar a casa do
Senhor. Os lugares que se haviam
deteriorado foram: A canaleta de
agua que cai do teto, a parte de
enfrente da igreja (parede de
tabuas). O que agora nos falta é
fazer a porta da igreja, o que
também fizemos foi limpar o que
estava sucio.



EMPRENDIMENTO DOS IRMÃOS
Cada irmão que forma parte da
congregação, ora a Deus para sair
da crise que está deixando esta
pandemia, assim que começaram a
empreender pequenos negócios
como a venta de bazar, venta de
sucos nas ruas, outros voltaram a
trabalhar em moto táxis, até eu
comecei a cortar cabelo para ajudar
nos gastos do mês, a pesar de que
também há certas restrições, o
Senhor provê o pão de cada dia por
meio destes trabalhos. Não está
sendo fácil para ninguém, mais
confiados estamos no Senhor que
até agora tem suprido cada
necessidade.

Sarita, venta de Bazar

Mirza, Venta de sandalias



APOIO A OUTROS MISSIONÁRIOS

O trabalho missionário, não
tão somente me leva a
acompanhar os irmãos da
nossa congregação, senão
que teve a oportunidade de
visitar irmãos que estão
fazendo a obra em outros
lugares e estão passando
por situações de crises com
a saúde e economia. Assim
que nos solidarizamos com
eles levando uma palavra
de ânimo, oração e uma
oferta de bênção para eles.

O irmão Tony Pasmiño e sua esposa irmã 
Dolores, são missionários que fazem a 
obra do Senhor por um povoado, foi 
duramente afetado por COVID19, saiu 
dessa, agora está com crise de diabetes. 
Oremos para que possam ser 
restaurados na saúde e sejam supridas 
na parte económica.



FIDELIDADE DE DEUS COM MINHA FAMILIA

Também neste tempo
que a minha família
(esposa e filhos) estão
distantes, porque a
pandemia nos separou,
eu tenho orado a Deus
para suprir todas as suas
necessidades e graças a
Deus está sendo assim,
Deus é fiel. Peso suas
orações para que Deus
guarde em boa saúde a
minha esposa Elaine e
nossos filhos.

...porém eu e a minha casa serviremos ao 
Senhor.

Josué 24:15



PROJEÇÃO MISSIONARIA
E agora que ainda continuo em Iquitos estou
visitando e aproveitando os momentos para
compartilhar o evangelho por onde eu vou, e
nesse andar o Senhor me abençoou ao obter
um lote de terreno de 7x20m para uma
vivenda e fica num lugar onde recentemente
estão povoando e tem em seu redor muitas
famílias com crianças e cada vez que vou para
lá não deixo a oportunidade de orar por eles
e pregar o evangelho. E propus no meu
coração até que Senhor me conceda estar
aqui em Iquitos, dar início um projeto social
de evangelização com crianças onde cada fim
de semana estaríamos levando um café da
manhã para crianças e semear a palavra, a
este trabalho estaria envolvendo ao
ministério estudantil cristão que estariam
ajudando como voluntários para dar reforço
escolar (me ajudem em oração por este
projeto e se está na vontade de Deus será
feito).



É tudo o que tenho para relatar destes 2 meses que 
passaram.

E desde Iquitos, quero animar a todos nossos irmãos 
que podem ler este relatório, não desistam de orar por 
nós, não desistam de tomar as promessas do Senhor, é 
o que nos mantém em pé diante de qualquer situação 

difícil.
Confiamos que Deus continuará mostrando seu agir nas 

vidas das pessoas e da igreja, continuaremos 
caminhando em frente enfocados no alvo que é Cristo e 

na extensão de seu Reino. 
Agradeço sua atenção prestada ao relatório de este 

mês.
Deus os abençoe





Agradecimentos:

 Pelas orações de nossos irmãos de diferentes lugares do

mundo em favor dos missionários em campo.



 Pela IEAB Vila Barcelona, o pastor Gilberto Gonçalves, DGEM e

irmãos que nos acompanham mês a mês com apoio espiritual,

pastoral, moral e econômico.

 Pelo cuidado de Deus em minha família (esposa e filhos) que

se encontram distantes geograficamente de mim.

 Pelas vidas que agora estão sensíveis a palavra do Senhor e

ninguém as despreza.

Agradecimentos:



 Pelas famílias que se reúnem em casa a cultuar ao Senhor.

 Pelo avance da obra e seu crescimento no Perú.

 Pelo processo de inscrição da igreja nos registros públicos. (Seguimos

esperando)

 Pelas documentações que vou precisar tirar antes de viajar ao Brasil.

 Oremos pela saúde das pessoas que estão padecendo com este mal de

corona vírus e as que estão em processo de recuperação

 Pela provisão de empregos para as pessoas que estão buscando trabalho;

 Pela provisão para minha família (esposa e filhos) que está em Brasil.

Oremos por muitos pastores de Iquitos, missionários e suas famílias.

 Oremos para que acabe com este mal.

 Pela provisão na compra de materiais para fazer a porta da igreja.

 Pelas cidades do sul do Peru, que foram afetadas estes dias fortemente

pelo covid19 e os hospitais colapsaram.

 Pela projeção missionária (dar início um projeto social de evangelização

com crianças no sector de Santo Tomás distrito de San Juan))





Contribuição
Irmãos e amigos, somos gratos a Deus por cada um de vocês que nos tem acompanhado
desde que chegamos para Iquitos Peru ao ser enviados desde Brasil como missionários.
Muito obrigado por estarem acompanhando o trabalho com suas oraçoes e ofertas que
mês a mês nos fazem chegar. Esta obra missionária em Iquitos Perú não parou, senão que
continua graças ao aporte voluntario de amigos e irmãos que cren em nosso chamado na
proclamação e extensão do Reino de Deus.

Se Deus colocar no seu coração apoiar nosso ministério, aqui deixo o numero de conta
onde pode contribuir:

Em Brasil: Elaine De Castro De Caro

Banco: 290 - PagSeguro Internet S.A.
Agência: 0001
Número da conta: 12670978-1
Tipo: Conta de pagamento 

José Edir de Castro
Banco do Brasil
Ag. 0415-04Cc 
1749-03

Em PERÙ: Elí Caro Huayllahua

Banco de la Nación
Nro de Cuenta de Ahorros: 04-523-113505
Nro CCI: 018-523-004523113505-19

CAJA AREQUIPA:
Nro Cuenca de ahorros: 00068044002100002001
Nro CCI: 80314500068044000223
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