Querido irmão em Cristo Jesus, gostaríamos que nestes próximos minutos,
você imaginasse o seguinte cenário:
Duas famílias no Leste Europeu, que não se conhecem, mas que têm em
comum o sofrimento vivido na primeira grande guerra. Um dos chefes de
família foi prisioneiro de guerra; o outro, um oficial que foi gravemente
ferido. Duas famílias que, mesmo não conhecendo a Jesus Cristo, são
preservadas por Deus, e que em dado momento de suas vidas, decidem
deixar

a

Romênia

e

migrar

à

pátria

brasileira,

sonhando

com

oportunidades e melhores condições de vida.
Em terras brasileiras, estas famílias romenas labutam seu sustento diário,
em meio à pobreza, sonhando com dias melhores para seus filhos. Dentre
estes, dois filhos, um de cada família, agraciados por Deus, tiveram a
oportunidade de encontrar, cada um a seu tempo, a maior riqueza que
poderiam sonhar: Jesus Cristo.
É isso mesmo, Deus em sua infinita graça, preserva duas famílias,
trazendo-os ao Brasil, e permitindo que dois destes filhos romenos
ouvissem o evangelho e alcançassem tão gloriosa salvação.
Agora, imagine que estes dois romenos se casaram, tiveram filhos e netos,
alguns destes também alcançados pelo evangelho. E essas duas famílias
foram crescendo em diferentes cidades brasileiras. Imagine agora que,
soberanamente, Deus permitisse que alguns destes filhos e netos viessem a
residir na mesma cidade, sem ao menos saberem disso.
Imaginem agora que, nesta cidade, uma das netas viesse a conhecer a
Cristo em sua tenra idade, enquanto um neto da outra família
conhecesse a Cristo já na juventude. Então, em tempo oportuno, pelos
desígnios de Deus, viessem a se conhecer, se apaixonar e, por fim,
casarem-se. E que desta abençoada união, nascessem um casal de lindos
filhos.
Linda história, não? Mas imaginem agora, depois desta longa jornada
de preservação e salvação, depois de duas gerações, Deus chamar essa
família para retornar à terra natal de seus avôs com a finalidade de
alcançar aquela nação com o evangelho de Cristo. Você pode imaginar
isso?
Pois bem, essa história é real! Esta é a nossa história! E agora queremos
convidar você a fazer parte dela!

Nossa Família
Caro irmão, é um prazer imenso poder compartilhar um
pouco sobre nós. Carlos, neto do romeno Procópio
Jaremciuc, Bisneto de Matrona e Conélio Jaremciuc, o
soldado prisioneiro de Guerra, é casado com Juliandra,
neta do romeno Demétrio Chepuck, bisneta de João
(Ioan) Chepuck, o oficial ferido na guerra.
Os frutos deste casamento, vieram Ana Júlia e Davi,
que são nossos fiéis parceiros de missão. Agora um
pouco sobre cada um do nós.

Pr. Carlos é uma pessoa extrovertida e brincalhona.
É pai e tem 39 anos.
Formado em Teologia Avançada com ênfase em
Missões e Ministério Pastoral pelo Seminário Bíblico
Palavra da Vida, graduado em Especialização em
Aconselhamento Bíblico pela mesma instituição e
Bacharel em Direito onde exerceu a advocacia por
vários anos.
Gosta de filmes e séries e é um apaixonado por
histórias em quadrinhos da Marvel e DC. É amante
dos clássicos como “O Gordo e o Magro”, “Os Três
Patetas”, “Os Pioneiros”, etc. Também tem
preferência por filmes europeus.

*Viagem missionária para a Ilha de Santa Bárbara – MA (MEAP Maranhão).

Gosta de ler livros de teologia e história. Aprecia Board Games de estratégia. Seus talentos estão na área
artística como Violoncello, pintura, escultura e cênicas.
Juliandra é mãe, esposa, dona de casa, professora e
musicista. Tem 37 anos, se diverte encontrando
novas maneiras de organizar a casa, receitas
práticas, saudáveis e econômicas, fã de artesanatos
e “costurinhas” que possam deixar o lar mais bonito e
ainda aproveita para vender e direcionar o valor
integralmente para missões!

*Viagem Missionária Turquia 2016

Formada no Palavra da Vida no programa “Esposa
em Ministério” e graduada no curso de
Aconselhamento Bíblico pela mesma instituição. É
formada em Pedagogia pela Universidade de São
Paulo (USP).

Ama caminhar, tomar café com amigos e gosta de assuntos relacionados à educação.
Visando desde cedo o ministério de educação, Juliandra, formada em curso livre de piano com o professor
Samuel Bruno Torelli, buscou especialização em musicalização infantil. Por 12 anos esteve sob os
cuidados de Josette Feres e Luciana Nagumo, sendo tutoriada enquanto dava aulas na Escola de Música
de Jundiaí.

Ana Júlia é uma menina muito inteligente e estudiosa.
Tem 13 anos, adora ler.
Se for ao shopping, com certeza ela irá querer ir a uma
Saraiva e ficar por ali lendo. Sim, ela já leu varias
literaturas por ali.
Ela também adora exercitar sua criatividade com
LEGOS, artesanatos, etc. No quesito criatividade ela
tem de sobra. Adora criar coisas e inventos com
cacarecos e materiais diversos.
Gosta de jogar xadrez, imagem e ação, enciclopédia, e

jogos de estratégia (que companhia boa para seu pai... rsrsrs).

O Davi é a alegria em pessoa. Com ele não
tempo ruim, faça chuva, faça sol sua alegria
contagia a todos.
Tem 10 anos, gosta de correr, pular, brincar e
andar de bicicleta é a sua paixão.
Energia tem de sobra. Tem fascinação por
animais e ciência (quanta curiosidade pela criação
move este coração... rsrsrs).
Gosta de lego, esconde-esconde, lutinhas com o
papai e vídeo-games. Sua outra paixão: carros.
Sejam modernos ou antigos, seus olhos
percorrem deste o design ao funcionamento do
motor.

Eu vou, nós vamos...
Muito embora a decisão de ir seja de toda a nossa família - “Nós vamos”, entendemos que
assim como do ponto de vista humano a Salvação vem por uma decisão pessoal que
tomamos, e não pode ser transmitida ou transferida por algum tipo de processo, nem por
“osmose espiritual”.
Isso significa que cada um de nós tem uma responsabilidade, que cada um de nós deve
tomar uma decisão, tomar uma atitude, e é isso que queremos com esse “Eu vou!”, o nome
que adotamos para esse nosso projeto missionário, que é também o nosso slogan, a nossa
declaração, nosso… grito de guerra!

Queremos ouvir seu “Eu vou”

Uma Oportunidade!

Desejamos que você também declare: “Eu
vou!”: Eu vou me comprometer, eu vou me
santificar, eu vou me consagrar, eu vou
me entregar, eu vou me arrepender, eu
vou mudar de direção, eu vou dedicar
meus dons e talentos, eu vou levar mais a
sério o meu relacionamento com Deus…

Não
estamos
pedindo
pra
você
simplesmente apoiar nosso projeto, pelo
contrário, nós estamos apresentando a
você uma de muitas oportunidades que
existem hoje, para que você faça parte
desse grande empreendimento realizado
por Jesus Cristo através do Espírito Santo
de Deus: a Edificação da Sua Igreja, a
Noiva de Cristo.

Eu vou me habituar a um devocional
diário, eu vou buscar um crescimento
espiritual contínuo, eu vou evangelizar,
testemunhar, falar de Jesus, orar por
missões ou até ajudar a manter um
missionário no campo!
É claro que é dEle “tanto o querer como
o efetuar” (Filipenses 2:13), sabemos
bem disso, mas não nos referimos às suas
pretensões, à sua capacidade, uma vez
que tudo vem de Deus… mas estamos
falando de outra coisa, estamos falando
de sua iniciativa.

Mesmo porque Jesus não pede pra você
evangelizar, pra você fazer missões (…)
ele manda:
“Portanto ide, fazei discípulos de todas
as nações” - Mateus 28:19.
"Ide por todo o mundo e pregai o
evangelho a toda a criatura" - Marcos
16:15.
Dessa forma, o Projeto Missionário
“Romênia 18”, é apenas uma de muitas
opções que você tem para se
comprometer, para se envolver com a
Obra Missionária.

A responsabilidade é sua !!!
Participar desse projeto com suas orações e
intercessões, e até mesmo com suas ofertas, não o
exime de testemunhar, de falar de Jesus, pois a
responsabilidade
continua
sendo
sua.
A
responsabilidade continua sendo de cada um de nós.
“… e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém
como em toda a Judéia e Samaria, e até aos
confins da terra” - Atos 1.8.

Estamos nos preparando!
Tem coisas que você não vai conseguir fazer, existem lugares que você não pode ir nem
estar, existem idiomas que você não fala, nem conhece, culturas que você nunca ouviu falar.
Nossa família está se preparando pra ir, creio até que já estamos “a caminho”… e é Deus
que está a frente conduzindo todas as coisas - sabemos bem disso. Então, considere essa
oportunidade de fazer parte de tudo isso e estaremos juntos nessa!
Nós Vamos! Eu vou! E você?
“Amado, tu procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes
mesmo quando são estrangeiros, os quais, perante a Igreja, deram testemunho do teu
amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus; pois por
causa do Nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos
acolher esses irmãos, para nos tornarmos cooperadores da verdade”. 3Jo 5-8

*trabalho com ciganos romenos

Nosso Ministério
“Porém 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
O Carlos é pastor, advogado, formado em
Teologia Avançada com ênfase em Missões e
Ministério Pastoral pelo Seminário Bíblico
Palavra da Vida, graduado em Especialização
em Aconselhamento Bíblico pela mesma
instituição.
Experiência Ministerial: Aconselhamento
para jovens casais, jovens e adolescentes;
Exposição Bíblica (pregação); Educação
Teológica (Jovens e adultos);
*Ministério Palavra da Vida – Coordenação e orientação de alunos (estagio
2017)

Liderança de Jovens; Instrumentista (violoncelo); Auxílio no ministério pastoral; Evangelismo,
Discipulado; Estudos Bíblicos e Missões (estágios MEAP Maranhão, interior de Minas e
Romênia).
No ano de 2017 teve o privilégio de participar no Ministério Palavra da Vida (estágio final de
curso), servindo na Coordenadoria do curso do CLD (Curso de Liderança de Discipulado), como
orientador de alunos, bem como ministrando aulas de Ética Cristã.
A Juliandra é pedagoga, musicista, formada
no curso de esposa em ministério no
Seminário Bíblico Palavra da Vida bem como
graduação
em
especialização
em
aconselhamento bíblico.
Ministérios desenvolvidos: Aconselhamento,

professora de EBD, louvor, professora de
canto, piano, flauta e prática de conjunto,
desenvolvimento de cantatas para Igrejas,
treinamento para líderes e professores de
ministério infantil, Missões.

*Juliandra Schulz - Educação Cristã na Romênia

*Visita a irmãos romenos

*Evangelismo de jovens romenos

*Pregando em solo Romeno

IGREJA BATISTA VIDA NOVA
A IBVN fica na Av. Bento Figueiredo, nº 55, Vila Marlene Jundiaí-SP. Desde que foram aceitos como membros da Igreja,
seu pastor William dos Reis, bem como toda a Igreja,
acolheram com carinho a família e receberam apoio ministerial
e pastoral.
Foi por meio desta Igreja que o chamado missionário se
intensificou e, com a testificação da Igreja, foram enviados ao
Seminário para completar seus estudos e receber o devido
treinamento para que fossem enviados ao campo.
*Pastor William dos Reis e sua esposa Linda

SEPAL
A SEPAL é uma missão internacional que se
estabeleceu no Brasil desde 1963 e que tem por
objeto ver uma Igreja saudável, ao alcance de todo
brasileiro, que possa levar o evangelho de Cristo a
todo o mundo. A SEPAL faz parte da Aliança Global
OC, uma missão interdenominacional na sua
estrutura e intereclesiástica no seu ministério.
No mês de fevereiro de 2018 tivemos o privilégio de
compor a equipe de missionários desta distinta
missão com o intuito de juntar forças com a equipe
Sepal que já realiza um importante trabalho em solo
romeno.
A equipe romena é composta pelos missionários Jorge e Virgínia Carvalho, junto com seus
filhos Elisa e Filipe; os romenos Adi e Moni Bratosin; e a missionária Andreia Coelho.
Participe conosco e ore pela Romênia!!!

*Jorge e Virginia Carvalho

*Adi e Moni Bratosin

*Andreia Coelho

NOSSA MISSÃO
Nossa Missão é promover a Glória de Deus na Romênia por meio do evangelho de Jesus
Cristo, evangelizando, discipulando e capacitando líderes e obreiros locais, com vistas à
edificação da Igreja Romena.

NOSSO PROJETO
“Porém 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.

Um Breve Histórico
Desde o final do ano de 2014, ao testificar nosso interesse pelo povo do Leste Europeu, nosso
professor, orientador e amigo David Merkh, por sua vasta experiência nesta região, nos colocou
em contato com vários pastores e líderes na região da Romênia, Ucrânia e Moldávia.
Destes contatos surgiu uma relação de quase 2 anos de conversas onde Deus nos direcionou a
estreitarmos nossa relação com o Pr. Daniel Fodorean, um romeno que pastoreia a Biserică
Baptista Viața Nouă (Igreja Batista Vida Nova).
Após, Deus nos permitiu, por duas vezes, realizarmos duas viagens missionárias para a cidade
de Constanta onde pudemos pregar, evangelizar, ministrar treinamentos e aulas e ainda, iniciar
juntamente com a Igreja local, um trabalho na cidade de Biruinta que visa a plantação de uma
futura Igreja.

Nossa Proposta – ano 1
Seguindo orientação de nossa liderança, em nosso primeiro ano no país estaremos vivendo na
capital Bucareste, onde receberemos treinamento, aprendizado da língua e processo de
aculturação. Aprender língua e cultura são essenciais para que o evangelho possa ser
comunicado de maneira eficaz. São valores imprescindíveis a qualquer missionário.
Ministerialmente estaremos nos envolvendo com os trabalhos da equipe. Resumidamente, Jorge
serve em igrejas romenas, dando suporte, treinamento, etc, bem como desenvolve ministério
em um presídio local. Sua esposa Virgínia, que é artista plástica, desenvolve um trabalho com
moças resgatadas do tráfico humano em Bucareste.
Na cidade de Sibiu, Adi serve a uma igreja local bem como realiza treinamentos de líderes. Sua
esposa Moni, que é psicóloga, realiza seu ministério lutando contra o aborto, que além de ser
legalizado no país, é incentivado.
A missionária Andreia esta em fase de levantamentos de recursos visando juntar esforços na
missão.

Nossa Proposta – ano 2
Entendemos que nosso chamado se dá nas áreas do ensino, bem como do aconselhamento e
discipulado. Nossa proposta é servir a igreja romena por meio de fornecer treinamento
teológico à pastores e líderes, e servir a Igreja e ao povo anunciando o evangelho de Cristo e
prestando aconselhamento bíblico.
Juliandra tem o desejo de trabalhar com aconselhamento bíblico com mulheres, oferecendo
treinamento nesta área, além de desenvolver projetos com música.
Assim, devido ao nosso contato prévio com o Pastor Daniel Fodorean, se Deus assim permitir,
nos mudaremos para a cidade de Constanta visando dar suporte ao projeto da Biserica Baptista
Viata Noua (Igreja Batista Vida Nova).
A idéia é apoiar o projeto “Antioch Center” que consiste em um centro de treinamento para
líderes e pastores. A ideia é levar capacitação aos santos da Igreja de Cristo espalhados pela
Romênia e países circunvizinhos. A ideia não é somente treinar pastores e líderes, mas fazer da
Igreja Romena um referencial e o ponto de partida para alcançar os povos, bem como treinar
líderes de toda região. A maioria destes pastores e líderes são leigos e a ideia é levar uma
teologia bíblica saudável para a edificação da Igreja.
Outra função esperada de nossa parte é a de trabalhar a visão missiológica da Igreja local e
desenvolver projetos de plantação de igrejas. Já tivemos a oportunidade de iniciarmos um
trabalho de evangelismo em uma vila chamada Biruința. Ainda vislumbramos iniciar um trabalho
junto a Igreja em uma vila chamada Valu lui Traian que é composta de mulçumanos turcos. Alias,
a região onde moraremos é onde fica a maior comunidade de mulçumanos do país e que carecem
do evangelho de Cristo.
A seara é grande, pois apenas 5% da população romena é evangelizada e a média dos países
vizinhos gira em torno de 1% a 2%. É preciso treinar e capacitar o povo para que alcance o
próprio povo e que a Igreja de Cristo seja edificada.
Cremos que este projeto, por toda a história e desenvolvimento acima exposto, não nasceu em
nós, mas no coração de Deus que, por meio de sua ação soberana, nos permitiu a fazer parte
dele. E queremos desafiar a você a fazer parte deste projeto.

Eu vou! Nós vamos! E Você?

*ore pela plantação da futura Igreja em Biruinta

*discutindo projeto educacional em uma igreja de
turcos ex-mulçumanos na Bulgária

LEVANTANDO SUSTENDO
“Amado, tu procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são
estrangeiros, os quais, perante a Igreja, deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua
jornada por modo digno de Deus; pois por causa do Nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios.
Portanto, devemos acolher esses irmãos, para nos tornarmos cooperadores da verdade”. 3Jo 5-8

Finanças é sempre um assunto delicado, mas cremos que Deus já tem preparado Igrejas e irmãos
dispostos a participar deste projeto que visa espalhar a gloria de Deus por toda a Romênia.
Existem dois objetivos que precisamos alcançar: levantar sustento mensal e verbas de mudança.
Despesas de Mudança:

Despesas Mensais

Estudo da Língua (Ano todo) € 4.290

Contribuição com equipe € 22

Mobilia e eletrodomésticos € 1.200

Contribuição Sepal € 110

Visto € 1.720

Aluguel € 514

Passagens aéreas € 3.430

Condomínio € 172

Garantia de aluguel € 515

Eletricidade € 34

Roupas de inverno € 860

Telefone + Internet € 34

Total: € 12.015,00

Transporte € 85
Mercado € 600 (comida e higiene)
Seguro Saúde Público € 25
Home School filhos € 138
Valores para visto anual e viagens ao Brasil € 260
Total: € 1.960,00

Ainda, temos orado por igrejas que possam nos auxiliar no custeio de um seguro saúde internacional que
gira em torno de 2.500 dólares ao ano.
Carecemos das orações de todos, bem como do sustento para cumprir nosso chamado. Como já
dissemos, somos mais uma missão dentre inúmeras outras. Participe, ore, contribua, mobilize, apoie, mas
cumpra seu chamado, ainda que não seja conosco. Mas caso Deus esteja te convidando a se unir a nós.
Seja bem vindo. Que Deus te abençoe.

Participe de nosso grupo de intercessores! Nos escreva ou entre em contato em nosso
whatts. Sua oração é muito importante!
“Eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma” 2Co 12.15a
carlos.schulz@sepal.org.br
www.euvou.org

Banco do
Brasil

CEF
Ag 2209

Ag 0340-9
www.sepal.org.br
Whatts: (11) 97176-2348
www.facebook.com/projetomissaoeuvou/

OP 013
CC 57.078-8
Poupança 00046290-3

Ou solicite boleto!

