
Família Tully 
 
Querido Irmão Martin, 
 

Meu Deus, temos passo por um turbilhão estes últimos meses. Todas as 
semanas, algo mais ou menos importante tem acontecido; Estou a morrer de 
entusiasmo para ver o que irá acontecer na próxima semana. Desde a nossa 
última actualização (e esta está com atraso, eu sei), muita coisa aconteceu, não 
há um momento aborrecido aqui. 
Primeiro de tudo, muitas famílias abandonaram a igreja - algumas formalmente, 
outras simplesmente desapareceram. Havia um clima de insatisfação e rumores, 
e descobrimos a líder e causadora. Já lidámos com ela (sim, foi uma mulher) e 
já a neutralizámos (não, não matámos ninguém). Isto foi só a ponta do 
icebergue, mas não vou aborrecê-lo com mais detalhes. Lemos em Provérbios 
26:20  
"Sem lenha, o fogo se apaga; e, não havendo maldizente, cessa a contenda". 
 
Outro assunto na nossa lista é que a minha, quase-falecida esposa, foi 
atropelada por uma carrinha e por muito pouco não foi já ver Jesus. Dizer que é 
um milagre ela estar de volta ao normal não é o suficiente. Graças a Deus pela 
sua protecção e cura. Ela teve uma concussão, nódoas negras, alguns cortes, 
quatro ponto acima da sobrancelha esquerda e um olho negro, mas não partiu 
nenhum osso nem nada mais grave, contudo teve todos os contornos de uma 
tragédia. Orem por favor por um pedido de oração anónimo. 
 
Ah, e a nossa casa foi assaltada. Ninguém se magoou visto que não estávamos 
em casa. O meu principal suspeito é o Trouble, o nosso rottweiller dog. Por falar 
em animais, o nosso papagaio Puzzle desapareceu e nunca mais apareceu. Vou 
parar antes que comecem a sentir pena de nós. 
 
Mas há boas notícias. Desde a nossa última carta, foram salvas 360 pessoas, e 
mais de 20 nos serviços, com 17 baptismos. Tivemos a nossa conferência anual 
da missão, com o Irmão Darrel Hurst do Kentucky, que pregou por nós (e que 
excelente trabalho ele fez). Tivemos um missionário nacional, no âmbito da Rock 
of Ages Ministry, o Irmão Agnaldo Araujo, que acolhemos para apoio mensal. As 
ofertas para missões subiu 20% este ano (isto depois do exodus). Tivemos 
também várias famílias e casais a juntarem-se à igreja. E as nossas assistências 
não têm descidos. Resumindo, podemos dizer: amen, louvado seja o Senhor. 
 
Lembrem-se de nós em oração. Obrigado pelo apoio financeiro e  “sendo  fiel no 
nosso apoio.” A Ele a glória! 
 
A família Tully. 
Robert, Simone, Gabriela, and Michelle 

 


