TESTEMUNHO DO CASAL RIBEIRO

Quando a Sister Ribeiro, há 21 anos atrás, respondeu a um anúncio de jornal no
qual constava a pergunta: “Você tem o desejo de conhecer um outro testamento de
Jesus Cristo?”, não imaginava as muitas bençãos que o evangelho traria para a sua vida
e a de sua família. Quando se filiaram à Igreja, no dia 19 de fevereiro de 1990, o casal
Ribeiro tinha quatro filhos pequenos - hoje eles têm cinco. Exatamente um ano depois
de seu batismo, a família foi selada no templo. De lá para cá, o casal vem colhendo as
bençãos de terem aceitado o evangelho de Jesus Cristo: dois de seus filhos serviram
uma missão de tempo integral e duas filhas se casaram no templo.
Ao longo desse tempo como membros da Igreja, o Elder e a Sister Ribeiro
expressaram o desejo de fazer uma missão e de, logo após a aponsentadoria do Elder
Ribeiro, ir morar no litoral. Em 2010, quando ainda dava prosseguimento na
documentação para sua aponsentadoria, o Elder Ribeiro decidiu orar para saber o
desejo do Pai Celestial em relação ao assunto. Foi então que tudo mudou, pois
decidiram priorizar o desejo de servir uma missão. No dia 20 de janeiro 2011, o Elder e a
Sister Ribeiro entraram no CTM de São Paulo. E como se isso não bastasse, o filho do
casal, o Elder Ribeiro, ao completar 18 anos, entrou no CTM no dia 27 de janeiro de
2011. Certamente, esse é um grande privilégio, pais e filho servindo uma missão para o
Senhor. Como bem lembrou o casal: “Não poderíamos deixar de levar esta grande
felicidade as outras pessoas, pois desejamos compartilhar essa grande benção que é ter
o evangelho de Jesus Cristo em nossas vidas e lares.”
O Elder e a Sister Ribeiro foram designados para servir na Missão MoçambiqueMaputo. Eles auxiliarão no Sistema Educacional da Igreja (SEI), entre outras coisas,
ensinando e ajudando nos assuntos do Fundo Perpétuo. Elder Ribeiro, filho do casal,
serve como missionário de tempo integral na Missão Brasil Maceió.

