``Eis

Nos Aqui Senhor´´

No dia 26 de Julho, Domingo, iremos completar 38 anos de ministério servindo ao
Senhor. Com todo o coração reconheço que fizemos pouco para o Senhor e por isso o
nosso foco agora está expresso nas palavras do Apóstolo Paulo quando passava pela
cidade de Éfeso, quando disse:``Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo
contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para
testemunhar o Evangelho da Graça de Deus.´´Atos 20:24.
Na foto anexo a este artigo estão um conjunto de fotos desde 1977 quando fomos
ordenados,fotos ministrando em Jerusalém na Congregação que levantamos, batismo no
Rio Jordão de um judeu recebeu Jesus(Yeshua), como o seu Messias; Batizando um
Árabe que era mulçumano que se converteu conosco em Jerusalém(Munir), ministrando
em Portugal, na Igreja Maná da Praça de Espanha e de Alvalade; na formatura da Escola
Biblica Maná; ministrando na Igreja em Las Cruces, Novo Mexico; ministrando na sede
da Cristo Salva em São Paulo, no Sim(Ken) Israel aqui em Orlando.
Nestes 38 anos durante o tempo em Portugal, plantamos uma Igreja em São Tome e
Principe, uma outra Igreja em Moçambique que até hoje floresce para a glória de Deus e
várias outras em Portugal. Levantamos muitos obreiros que hoje estão pastoreando em
várias partes do mundo.

Isso tudo foi apenas uma gota no oceano em comparação com a necessidade que há na
grande seara que é o mundo. Recordo-me a ocasião em 1976 enquanto estudava no
Seminário da Igreja Presbiteriana Renovada em Cianorte,Paraná, em que eu me
encontrava de repouso por causa da minha garganta inflamada. Estava lendo a Palavra
quando o Espírito do Senhor se derramou de uma maneira especial sobre mim, porque
Ele reside em nós 24/7, como falamos em Ingles, e me deu uma visão. Meu coração
parecia explodir com a sua gloriosa manifestação naquele momento com amor pelas
almas e de repente vi o mapa do Brasil cheio de setas fogueadas indo para todas as partes
do mundo. E o Senhor me dizia que ía acontecer isso no Brasil e que eu deveria começar
a pregar sobre missões no Seminário e por onde fosse enviado a pregar. Logo na Segunda
Feira busquei o diretor do Seminário, na época o Pastor Enoque Pereira. Ele ficou
impactado com a minha experiencia e lhe pedi que me desse um culto da Capela por mês
para eu ministrar aos alunos sobre missões. E assim foi. Compartilhei o que o Senhor me

havia revelado com a missionária Bárbara Burns, que havia sido enviada ao Brasil com
esse chamado, despertar o Brasil para missões. Também busquei o Pastor Décio e Pastor
Jonathan com quem o Senhor também estava falando com eles sobre missões. Deus
estava fazendo um reboliço santo em vários corações para usar os brasileiros para a mais
nobre missão que um ser humano possa ser instrumento, ser um mensageiro das Boas
Novas! A partir daí o Senhor nos uniu com esse propósito e poucos meses depois a
Missão Antioquia foi fundada e tive o privilégio de ter sido o primeiro missionário
enviado. Vim primeiramente para os Estados Unidos, para Denver, Colorado, Igreja mãe
da missionária Barbara, e também ser treinado pelo missionário Judeu aos judeus, Eliezer
Urbach(que já dorme no Senhor). Com ele recebi minhas primeiras lições de Hebraico e
de Evangelismo aos Judeus. Depois de um ano, segui para Jerusalém passando pela
Missão Portas Abertas. Aí tive a oportunidade de contrabandear Bíblias e livros para os
países na época, comunistas(Polonia,Tchecoslovaquia e tambem na Alemanha Oriental).
No final de Julho de 1978 cheguei em Jerusalém. O restante da história está na jornada de
38 anos em nosso site.

Agora, passado 42 anos desde a minha conversão e 38 anos desde a ordenação, coração
da Marta e o meu, anelam para continuar ser fiel a Ele até o fim de nossa existencia.
Temos compreendido que tudo é por causa da Sua graça e por meio desta graça é que
seremos fortalecidos para sermos fieis e continuarmos a dar frutos para o reino de Deus.
Somos eternos devedores ao Senhor Jesus e a tantas pessoas que marcaram a nossa vida.
Porque nós somos um pouco de todos aqueles que investiram em nós a Palavra, o seu
amor e carinho e que foram modelos e inspiração para amar e servir o Senhor.
Queremos concluir este artigo, desafiando você que está lendo essa mensagem para se
colocar a disposição do Senhor para O servir. Em 1976 comecei a pregar sobre missões
para os brasileiros no Paraná, enquanto estudava no Seminário, para ouvirem a voz do
Espírito Santo convocando-os para o chamado missionário para ver os campos que já
estão prontos para a Ceifa(Mateus 9:37). Hoje, longe do Brasil há quase 40 anos, lanço o
meu desafio outra vez,. O Senhor está chamando brasileiros que vão às nações, que
venham para Orlando, não para ganhar dinheiro e fazer parte do American Dream, mas
para estabelecer o Reino de Deus e conquistar os americanos, os brasileiros, os
Hispanos(que são mais de um milhão só em Orlando e arredores.) os Judeus, os Árabes e
muitos outros povos aqui representados. ``Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o
Espírito diz a Igreja.´´

Pastor Tony Cerqueira

