AINDA HÁ MUITA TERRA PARA SER CONQUISTADA - Josué 13:1

PORQUE TOLEDO?
Porque é uma cidade imperial? Porque é a cidade das três culturas? Por
que é Património da humanidade? Por que foi a capital da Espanha
visigoda? Porque é a cidade das artes? Não.
Nada nos move para este lugar que a obediência ao chamado específico
de Deus. Ele escolhe o lugar para construir um altar. Toledo é conhecida
como um lugar espiritual e estratégico, lugar de conquista e de sábios
pensadores.
Deus quer ser adorado neste lugar. A adoração e a intercessão vão tocar
não só a geografia local, mas toda a Espanha e nações.
ADÓRA-ME neste lugar é a direção que temos para este tempo como
família (Carvalho e Silva) liderando o projeto de estabelecer novos
ministérios (colocando alicerces) em Toledo.
Muitas pessoas investiram suas intercessões por Toledo. Há uma história
desconhecida, há uma história distorcida e uma nova história que Deus
está escrevendo.
Nosso chamado é para as nações, mas de uma forma muito clara, Deus
nos falou da Espanha em 1983, mostrando-nos o sul da Espanha, e
estivemos orando por Málaga durante 14 anos antes de vir para a
Espanha.
Deus é perfeito e não há nada melhor do que confiar nEle e ser guiado
pelo Espírito Santo.
Em abril de 1999 nos unimos à base de Belém do Pará, norte do Brasil,
onde fizemos nossa ETeD .
Em janeiro de 2000 nos unimos à base de Curitiba-PR, no Sul do Brasil,
onde fizemos a EDME - Escola de Missões Estratégicas.
Em novembro de 2003, chegamos Espanha e nos unimos à base de
Bilbao e ali estivemos ficamos até junho de 2011, porque o Senhor nos
disse que nosso tempo havia terminado ali e nos deu um ano sabático.
Durante o ano sabático buscamos a orientação do Senhor para saber
onde seria o novo campo e o Senhor nos mostrou a cidade de Toledo, no
centro da Espanha, confirmando e afirmando de muitas maneiras.
Em fevereiro de 2012 chegamos com a mudança em Toledo e a partir daí
começou a grande aventura de viver o novo de Deus.

