
INFORMATIVO ANDERSON E 

KAREN, URUGUAI  

1 
 

REALIDADE DA PANDEMIA NO URUGUAI 
Desde março de 2020 quando a doença chegou no Uruguai o número de contágios a nível 

nacional foi muito baixo, por vários meses 

chegaram a menos de 1000 casos em todo o 

país, facilitando assim o seguimento dos 

contagiados e de seus contatos. Atualmente a 

vacinação está em curso e o Uruguai é um dos 

países que mais está vacinando a sua 

população, em contrapartida os números de 

infectados nunca esteve tão alto, atualmente o 

Uruguai está com mais de 1500 contágios 

diários. 

O governo uruguaio nunca foi partidário do 

Lockdown total, somente com o fechamento de algumas atividades e aglomerações, sendo que 

a igreja o governo entende como estas atividades que tem que ser fechadas, no principio a 

igreja esteve até 7 meses sem realizar cultos presenciais, e nos períodos que foi aberta, não 

podia realizar trabalhos com grupos como crianças, por conta do protocolo, atualmente estamos 

fechados até o dia 12 de abril por conta 

dos altos números registrados e das 

camas de CTI que estão ao borde do 

colapso. 

Pedimos suas orações que Deus tenha 

misericórdia e que a igreja venha ser 

resposta neste tempo tão difícil. 

 

 

CULTOS A TRAVÉS DE LIVES 
Aqui no Uruguai desde o mês de março, até setembro 

de 2020, logo um período em novembro, outro em 

janeiro, e agora entre março até dia 12 de abril, 

tivemos que fechar nossas portas para os cultos 

presenciais, uma das estratégias de trabalho neste 

tempo foram os cultos online, vídeos compartilhando a 

Palavra, e áudios para os grupos de whatsapp. 

Periodicamente realizamos cultos de forma virtual, 

ainda com a igreja aberta, e o mais surpreendente de 

este tempo é que o alcance foi mais do que 

imaginávamos, pois, os irmãos compartilhavam as 

palavras e os cultos alcançando pessoas que muitas 

delas temos seus contatos, e algumas querendo 

batizar-se.  

Ainda em tempos difíceis a igreja de alguma permanece firme e frutífera, nossa oração é que a 

igreja uruguaia sempre permaneça viva não importando as circunstancias que estamos 

vivendo, devemos alcançar ao perdido a qualquer custo. 
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TESTEMUNHO SENHOR HEBER 
O senhor Heber, esposo de uma irmã recém convertida, ele não 

tinha pretensões de ir a à igreja, mas através das lives e das 

orações que sua esposa compartilhava em família, este homem foi 

tocado pelo Senhor, hoje ele está com o coração aberto al Jesus, ele 

está enfrentando um momento difícil em sua saúde, e é neste 

momento que ele se afirmou mais com Deus, Deus tem feito uma 

transformação poderosa em sua vida, maneira de pensar e atuar, 

sua fé cresce cada dia mais, até tomou a decisão do batismo, 

quando seu médico lhe permitir ele vai as aguas do batismo para a 

gloria do Senhor. Este é um testemunho de uma esposa que ora, dá 

testemunho e compartilha a palavra com sabedoria em sua casa, 

Deus fará maravilhas em sua vida também. 

 

 

BATISMOS 
Este mês de março foi um mês muito abençoado, tivemos três batismos em duas oportunidades, 

estes irmãos que foram alcançados pela Palavra de Deus e tiveram suas vidas transformadas, 

tanto em seu testemunho, como também na saúde. 

Por conta da pandemia o parque em nossa cidade se encontra fechado, este parque é onde 

temos um lago para realizar os batismos, mas tivemos que deslocar-nos até a cidade vizinha 

para realizar estes batismos, estes batismos foram somente com os irmãos batizados pois não 

se permitia aglomerações, mas nada que impedisse o cumprimento da Palavra de Deus Mateus 

28:19-20. 
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SANTA CEIA MINISTRADA POR TELEFONE 
Neste tempo de pandemia, ainda nos períodos de igreja aberta para os 

cultos presenciais, temos um grupo de irmãos que não podem por razão 

de idade e doenças crônicas congregar presencialmente, a estas pessoas 

ministramos a santa ceia por chamada de telefone, antes passo para 

entregar o suco de uva para tal. 

Nestas chamadas aproveitamos para a realização de pastoreio, 

contenção, compartilhar a palavra, e orar por estes irmãos que 

permanecem firmes em sua fé. 

Estes irmãos estão muito agradecidos e se sentem respaldados pela 

igreja do Senhor. 

 

 

TESTEMUNHO NASCIMENTO OLIVIA 
Com este momento tão difícil que o mundo está enfrentando, Deus nos abraçou com a chegada 

da nossa primeira filha, a Olivia. 

Como é do conhecimento de muitos, a Karen foi vítima de um 

acidente de transito grave em Montevidéu no ano de 2012, 

quando tínhamos somente 8 meses de casados, ela estava na 

calçada e dois carros se acidentaram onde um deles atropelou 

causando fratura do fêmur esquerdo e do braço direito, 

durante uns 5 anos foram tempo de muito sofrimento com várias 

cirurgias e fisioterapias, nosso sonho desde que nos casamos 

era de ter filhos, mas este sonho tivemos que adiar por conta 

das cirurgias para a recuperação completa da Karen, depois de 

sua recuperação e um certo tempo de tentativas, não podíamos 

ter filhos, foi onde estávamos a ponto de começar a fertilização 

assistida depois de todos os exames, estávamos com os 

remédios comprados para começar, foi onde a Karen começou 

a ter sintomas e ao realizar o teste (que sempre quando 

fazíamos havia certa tristeza), desta vez foi um momento de 

muita alegria quando saiu positivo, e então no dia 24 de janeiro 

de 2021, no nosso presente de Deus chamado Olivia nasceu 

para trazer muita alegria, realmente um milagre de Deus, onde 

os remédios já estavam prontos para começar o tratamento e não foi necessário. 

Damos glórias a Deus e a todos os irmãos que oraram e acompanharam nossa história. 

 

TRABALHO COM CRIANÇAS (PROJETO PARA OS 

BAIRROS) 
Um de nossos projetos é de começar trabalho com crianças nos bairros mais carentes da cidade, 

este é um dos nossos motivos de oração para que quando se normalize a situação sanitária no 

Uruguai, começaremos a trabalhar e seguramente estaremos noticiando grandes testemunhos 

do agir de Deus. 

Pedimos suas orações. 
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DISCIPULADO VIA ZOOM 
Também estamos trabalhando com discipulado com os novos 

convertidos via zoom, onde trabalhamos no crescimento e tiramos 

suas dúvidas, aconselhamos e também oramos. 

Um tempo de muita edificação para nossos irmãos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTIVOS DE ORAÇÃO: 
 Por nossa saúde, Anderson está atravessando uma etapa ativa da Colite Ulcerosa Crônica, 

Karen por sua perna que tem passado por algumas cirurgias, e de vez em quando sofre 

com dores; 

 Pela proteção de Deus neste tempo de pandemia, estamos fazendo nossa parte nos 

cuidando; 

 Pela igreja Uruguaia, que Deus cada dia venha trazer o crescimento; 

 Pelos novos convertidos e batizados, que eles possam crescer e permanecer firmes cada 

dia; 

 Pelos projetos a serem realizados e alguns que foram de alguma forma impossibilitados 

pela pandemia por ser presencial; 

 Pelo projeto de trabalho com as crianças nos bairros carentes de Rivera; 

 Pela igreja uruguaia que Deus continue dando crescimento cada dia. 


