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Em abril completamos nosso
primeiro ano vivendo na
Espanha, agradecidos a Deus
por esse tempo e curiosos pelo
que Ele tem preparado para
nós daqui pra frente.

D O C U M E N TA Ç Ã O

Depois de 1 ano de luta, nalmente temos
toda a documentação necessária para
vivermos tranquilamente na Espanha.
Nunca camos irregulares, mas o
processo demorou muito mais do que
esperávamos.
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O mais difícil foi conseguir a permissão de
residência da Dri (foto acima), mas agora
já temos tudo o que precisamos para
desenvolver os próximos anos por aqui.
Celebrem conosco porque esta foi uma
grande vitória!

V I S I TA S
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Desde o Brasil, nossa casa sempre foi um
refúgio de amigos e familiares que
passavam um tempo com a gente, e
sempre oramos para que nossa casa na
Espanha também tivesse essa nalidade.
Foi com muita alegria que neste primeiro
ano pudemos hospedar muitos amigos por
aqui, inclusive os pais do Paulinho, que
viajaram para fora do Brasil pela primeira
vez e passaram 1 mês conosco para matar
as saudades e recarregar nossas energias.

IGREJA

Utilizamos este nosso primeiro ano para
conhecer bem a nossa nova igreja,
desenvolver relacionamentos e ajudar no
que fosse preciso, mas sem assumir
qualquer papel de liderança.
Temos servido no trabalho com crianças,
jovens e adolescentes, cuidado da
comunicação, ajudado a montar todos os
domingos o espaço que alugamos para
nossa reuniões, além do Paulinho ter a
oportunidade de pregar praticamente todos
os meses nas celebrações de domingo.
Assim pudemos conhecer melhor o modo
de pensar da igreja para entender como
nos envolvermos melhor nessa nova fase
que começa agora.

RELACIONAMENTOS

Apesar de termos um bom suporte de
amizade de nossos irmãos na igreja, nosso
maior objetivo aqui é desenvolver
relacionamentos com outras pessoas, por
isso temos sido intencionais na nossa
participação na comunidade. Participamos
de atividades e festivais da cidade,
interagimos com ONGs de acolhimento,
buscamos diálogos com nossos vizinhos e
contato com os pais dos colegas de
nossos lhos, passeamos com nossa
cachorrinha sempre no mesmo parque e
praticamos esportes coletivos.

fi

Isso tem dado alguns bons frutos e
podemos dizer que já temos tantos
contatos na igreja quanto fora dela.

S E PA L
Sepal España
(Equipe Granada)

Pablin e Noemi
(Cuidado Missionário)

Sepal Brasil
(em Portugal)

Além de termos a oportunidade de nos
encontrarmos regularmente com nossa
equipe da Sepal Espanha em Granada,
participamos do retiro de missionários em
Córdoba e já recebemos duas vezes os
responsáveis por cuidado integral em
nossa casa.
Com a Sepal Brasil temos também um
ótimo relacionamento à distância e em
dezembro até pudemos nos encontrar em
Portugal para um treinamento de liderança
e ter um tempo precioso com alguns
missionários.

FILHOS

A necessidade de adaptação dos meninos
na escola continua. Ainda que isso tenha
evoluído bastante nesse ano, eles ainda
têm uma certa di culdade de sentirem-se
integrados. A foto acima é de um passeio
que a turma do Daniel fez para um castelo
em Córdoba, o que os ajuda bastante na
integração.
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O André vai terminar agora no meio do ano
o ciclo básico e, a partir de setembro, vai
entrar no que os espanhóis chamam de
Instituto – que envolve mudança de escola
e uma nova realidade de estudos e
relacionamentos.
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CARRO

Depois de 1 ano vivendo sem carro por
aqui, decidimos que, ao invés de
gastarmos nossa pequena reserva para
comprarmos um, pesquisamos muito,
zemos as contas e decidimos alugar um
carro por um período mais extenso
(renting) e com cobertura completa.
Apesar de não precisarmos de carro para
nosso dia a dia, sempre temos alguma
necessidade especial e, por não ter
locadora na nossa cidade, temos que pedir
emprestado aos amigos da igreja – que
sempre foram muito solícitos, mas não
podemos contar com isso para sempre.

TRABALHOONLINE

Continuamos trabalhando com
mobilização missionária e conteúdo digital
online, mas agora com uma novidade
muito especial: desde março a Dri
também se juntou à equipe da OMF como
assistente de comunicação, somando-se
ao trabalho que o Paulinho já fazia de
preparar conteúdo em português,
espanhol e francês, além de auxiliar no
planejamento das participações da OMF
nos eventos que estão voltando a
acontecer na América Latina.
O Paulinho também é responsável pela
comunicação do ministério Igrejas
Discipuladoras (evolução do Homens
Mentores e Mulheres Mentoras) que agora
já tem novo site e redes sociais.

PODCAST

Para comemorar nosso primeiro ano na
Espanha, zemos uma live e gravamos um
episódio especial do podcast irmaos.com
com novas histórias deste tempo de
aventuras no continente europeu.
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Para ouvir nossa conversa, basta entrar
aqui ou procurar por irmaos.com nos
melhores apps de podcast. Lá você vai
encontrar também os outros diversos
temas sobre os quais temos conversado
todas as semanas.

MOTIVOSDEORAÇÃO

Agradeça com a gente:
1. Pela documentação que já está
toda pronta;
2. Pela igreja local que nos recebe
como parte da família;
3. Pelos novos amigos que Deus
tem nos dado para não nos
sentirmos sozinhos.
Peça com a gente:
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1. Pelos relacionamentos dos
meninos na escola;
2. Por uência no idioma;
3. Por novos parceiros nanceiros
para nosso projeto;
4. Pelos nossos sonhos para o
próximo ano.

C O M O N O S A C O M PA N H A R

Temos compartilhado nossa jornada em
nosso podcast e em nossas redes sociais.
Para ter essas informações em primeira
mão, basta nos seguir através dos links:

No Instagram:
instagram.com/dridegaspari
instagram.com/paulinhodegaspari
instagram.com/irmaos_com

No Telegram:
t.me/degaspari

Para tornar-se nosso mantenedor e fazer
parte do nosso grupo no Telegram, acesse
irmaos.com/cabine
Para contribuir por PIX: 31800373856 (CPF)

Família Degaspari
Paulinho, Adriana, André e Daniel

Faça parte deste projeto em:
www.irmaos.com/cabine

