
Quem Somos 

Somos missionários no Brasil desde 1980, assim obedecido ao chamado de fazer 

discípulos mediante ensinando a Palavra de Deus com a revelação do Espírito de 

Deus com poder. Eu sou natural de Los Angeles, California dos Estados Unidos e 

minha esposa, Marinete, é de Canoas, Rio Grande do Sul. Temos três filhos, dois 

casados com Brasileiros e a terceira, a filha mais nova, morra conosco enquanto 

fazendo faculdade. Temos trabalhado nos estados de Rio Grande do Sul, 

Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Bahia, Rio de Janeiro e Espírito 

Santo. 

Durantes esses anos, pela graça do Senhor, temos impactando vidas implantadas 

vários Igrejas e escolas da Palavra. Quero enfatizar que o material apresentado 

gratuitamente, não é um curso de teologia, que contém as interpretações dos 

homens, a respeito de doutrinas Bíblicas, mas o que a Palavra fala a respeito da 

Palavra. Ela auto explica quando mergulhamos suficientemente nela.  

As Boas Novas são completamente boas, mais do que podemos pensar ou 

imaginar. Portanto, O Senhor ordenou mestres - Ef 4:11 - para ajudar abrir o 

entendimento. Paulo escreveu as cartas para as Igrejas a fim de que tendes meu 

conhecimento no mistério de Cristo - Ef 3:4 Portanto, a própria Palavra exorta 

todos que chama Jesus Senhor à renovação da mente. Isto significa lavar as 

velhas idéias, acho isto, penso tal, minhas opiniões e as opiniões dos homens, 

que são achologia, e aprender, receber, internar e especialmente viver altura 

daquilo que O Senhor ordenou. 

A mudança na minha vida por meio do poder da Palavra de Deus mi trouxe ao 

Brasil para compartilhar com todos que tem ouvidos ouvir. Agora, vou avisar-te 

desde já que compromisso com a Palavra exige mudança. Somente 

aprendendo doutrinas faz que tornassem religiosos, isto significa ter a forma de 

piedade sem o poder da ressurreição. 

A obra da renovação da mente é tão compreensiva que o trabalho vai levar o 

resto da sua vida. Jesus falou: Pai santifica-os na verdade a Sua Palavra é a 

verdade. Biblicamente, santificação é a renovação da mente pela a Palavra de 

Deus em todas as áreas da vida: família, pessoal, financeira e espiritual.  

Depois anos de resistir O Senhor, estamos agora fazendo nossas apostilhas à 

disposição de todos que reconhecem a voz do Espírito para crescer como um 

filho em Cristo Jesus com todos os privilégios e responsabilidades. Haja 

trabalho, mas a viagem e galardões valem a pena, porque no final vai reinar em 

vida mediante abundancia da graça em Cristo Jesus. O Novo Testamento vai 

tonar-se vida e luz com entendimento. Estamos a sua disposição! 


