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“First I have to say that staying at 

Casa do Oleiro was great. I love learning 

more about my teammates.  I thought I 

knew them, but came to love them more 

and more on this trip. I have been on 

mission trips but staying at Casa do 

Oleiro is like staying at the Waldorf of the 

mission field. I want to thank Pastor 

Antonio Carlos personally for giving his 

heart and being a dad to everyone. 

This trip has taught me more of 

how to love people. The people of Brazil 

are awesome. They ask for nothing and 

continuously give their love out like true 

servants of God.  They taught me more 

about giving, loving, and sharing. Even 

when we were evangelizing in the streets 

the people were so grateful, and always 

thank us for everything. They have 

something to teach us about giving love 

and that what Jesus is teaching us, the 

gospel.” 

 
“Primeiro eu tenho que dizer que se hospedar na Casa 

do Oleiro foi ótimo. Adoro aprender mais sobre meus 

companheiros. Eu pensei que eu os conhecia, mas vim a 

amá-los mais e mais com esta viagem. Eu estive em diversas 

viagens missionárias, mas ficar na Casa do Oleiro é como se 

hospedar no Waldorf do campo missionário. Quero agradecer 

ao Pastor Antonio Carlos por pessoalmente dar seu coração 

e ser um pai para todos. 

Esta viagem me ensinou mais como amar as pessoas. 

A população do Brasil é impressionante. Eles pedem nada e 

continuamente dar o seu amor como verdadeiros servos de 

Deus. Eles ensinaram-me mais sobre a doação, amar e 

compartilhar. Mesmo quando estávamos evangelizando nas 

ruas, as pessoas eram tão gratas e sempre nos agradeciam 

por tudo. Eles têm algo a nos ensinar sobre a doação de amor 

e que é o que Jesus está nos ensinando, o evangelho.” 
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“Hi, My name is Laurie Nicole and I 

would like to share with you today how 

this trip has impacted my life. Before 

coming here I had an encounter with fear.  

I decided to obey the Lord’s calling on my 

life and not allow myself to walk in this 

fear. By doing so I have overcome fear 

and grew so much. I thank each and 

every one of the Pastors and leaders who 

believed in me before I could even 

believe in myself. I believe this is not the 

end but the beginning of greater things 

that have yet to come. May we all 

continue to humble ourselves and walk in 

one accord with the Lord for we are the 

Light of the world. I pray we will continue 

to shine the Light of God, which will allow 

many more souls saved and forever set 

free. God Bless You Casa do Oleiro and 

the people of Brazil. Thank you for being 

so welcoming in love and in peace. May 

the Lord’s grace and peace be upon you 

and in you forever more. I love you and I 

will miss all of you.” 

 

 

“Oi, meu nome é Laurie Nicole e eu gostaria de 

compartilhar com vocês sobre como esta viagem teve 

impacto na minha vida. Antes de vir, eu tinha um encontro 

com o medo. Eu decidi obedecer ao chamado do Senhor na 

minha vida e não me permitir andar com esse medo. Ao fazer 

isso, eu venci o medo e cresci muito. Agradeço a todos e cada 

um dos pastores e líderes que acreditaram em mim antes que 

eu pudesse acreditar em mim mesma. Eu acredito que este 

não é o fim mas o início de grandes coisas que ainda têm que 

vir. Que todos nós possamos continuar a nos humilhar e 

andar em acordo com o Senhor por nós somos a luz do 

mundo. Eu oro para continuarmos a brilhar a Luz de Deus, o 

que permitirá muito mais almas de serem salvas e para 

sempre libertados. Deus te abençoe Casa do Oleiro e ao povo 

do Brasil. Obrigado por ser tão acolhedor no amor e na paz. 

Que a graça e a paz do Senhor esteja com você e em você 

para sempre. Eu te amo e eu sentirei saudade de todos 

vocês.” 
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“Hi, My Name is Blanca Brown. I 

came all the way from the USA because 

God sent me to Brazil to tell you that God 

really loves you with agape love, and I 

love you too. It was such a privilege to 

have been here with all of you. Today I 

would like to share with you about what 

has impacted me the most. It was when I 

met the mayor of Mogi Guacu. I really 

love how he prays for all of you before he 

starts his day of work. I thank the Lord for 

saving so many people and having them 

accept His Son Jesus Christ as their Lord 

and Savior. To God be all the glory! I want 

to thank you for having me and treating 

me as family. God Bless you all.” 

 

“Oi, meu nome é Blanca Brown. Eu vim dos EUA, 

porque Deus me enviou para o Brasil para dizer-lhes que 

Deus realmente te ama com o amor ágape, e eu também te 

amo. Foi um privilégio estar aqui com todos vocês. Hoje eu 

gostaria de compartilhar com você sobre o que mais me 

impactou. Foi quando eu conheci o prefeito de Mogi Guacu. 

Eu realmente adorei a forma como ele reza para todos vocês 

antes de começar seu dia de trabalho. Agradeço ao Senhor 

por salvar tantas pessoas e por elas aceitarem o Seu Filho 

Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. A Deus seja toda 

a glória! Quero agradecer a você por ter estado no Brasil e me 

tratar como uma família. Deus abençoe todos vocês.” 
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“My experience here in Brazil, 

started before I even arrived. It started 

with having little faith about coming to 

your beautiful country. When asked to 

come, I thought about my circumstances 

first. I thought about my children, 

business, bills, and money that was 

needed to be raised for the trip. I came to 

the point where I knew that I had to give it 

all to God, but it was still on my heart even 

after doing so. Jesus gave me a vision 

about my name on the plane. He spoke 

to me every day while being here. It took 

God taking me out of my comfort zone for 

me to hear his voice. I now use my first 

given name, Paul, through hearing him. 

He instilled boldness in me, confidence 

to evangelize for His glory, and for me to 

die to myself. I used to party a few years 

ago with my people in my city. They knew 

that I went to church, but I was not being 

the light that God intended me to be. I 

also thought to myself, ‘How can I invite 

them to a church that I drive 40 minutes 

to?’ God gave me a heart and a boldness 

to reach my city, Wesley Chapel FL, while 

on this trip. I ask that the Casa do Oleiro 

congregations to please pray for my city.  

The Brazilian culture is beautiful. It 

brings joy to me to see how families here 

put each other first. The kids always by 

their parent’s side, people passing by on 

the streets greeting you. It just shows true 

love. Your culture truly appreciates what 

 

“Minha experiência aqui no Brasil, começou antes 

mesmo de chegar. Tudo começou tendo pouca fé sobre a 

vinda para seu belo país. Quando perguntaram se iria, eu 

pensava sobre minhas circunstâncias em primeiro lugar. 

Pensei nos meus filhos, negócios, contas e o dinheiro que era 

necessário para a viagem. Eu cheguei ao ponto onde eu sabia 

que eu tinha que dar tudo a Deus, mas ele ainda estava no 

meu coração, mesmo depois de fazer isso. Jesus me deu 

uma visão com relação ao meu nome no avião. Ele falou-me 

todos os dias, enquanto estive aqui. Deus foi me levando para 

fora da minha zona de conforto para ouvir a sua voz. Eu agora 

uso meu primeiro nome, Paul, por meio de ouvi-lo. Ele incutiu 

coragem em mim, a confiança para evangelizar para a Sua 

glória, e a morrer para mim mesmo. Eu era acostumado a 

festejar há alguns anos com meu povo em minha cidade. Eles 

sabiam que eu ia à igreja, mas eu não estava sendo a luz que 

Deus havia me destinado a ser. Eu também pensei, ‘Como 

posso convidá-los a uma igreja que eu dirijo 40 minutos para 

chegar?’ Deus me deu um coração e uma ousadia para 

chegar a minha cidade, Wesley Chapel FL, através desta 

viagem. Peço que às igrejas Casa do Oleiro que, por favor, 

ore por minha cidade. 

A cultura brasileira é linda. Traz alegria para mim ver 

como as famílias aqui colocam-se mutuamente em primeiro 

lugar. As crianças sempre ao lado do seu pai, pessoas 

passando nas ruas nos cumprimentando. Isso só mostra o 
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God has given you and you show it in 

your actions. I have learned to impart love  

and will do so with my own kids now. I 

now will walk with a greater faith. The love 

and intimacy that I now have for Jesus 

has been expanded by the Godly 

examples that you ALL have been.   

I now leave my old life behind, and 

I have been renewed in Jesus! God Bless 

you all!” 

amor verdadeiro. Sua cultura verdadeiramente aprecia o que 

Deus lhe deu e você o mostra em suas ações. Eu aprendi a 

transmitir amor e vai fazê-lo com meus próprios filhos agora. 

Agora vou andar com uma fé maior. O amor e intimidade que 

agora tenho de Jesus foi expandido pelos exemplos piedosos 

que TODOS demonstraram. 

Agora eu deixo a minha antiga vida para trás, e eu fui 

renovado em Jesus! Deus abençoe todos vocês!” 

 



 

Casa do Oleiro International Apostolic Ministries 

Rua Prefeito Antonio Leite do Canto, 125 – Santa Cruz – Mogi Mirim/SP 
CEP: 13800-448 – CNPJ:05.042.275/0001-01 

“I just wanted to testify the 

goodness of God that has been poured 

out amongst the people here in Brazil. 

Since we have been here we have 

witnessed the Holy Spirit capture and 

rescue His people, especially children. 

This trip has opened my eyes to what life 

is truly about. Jesus is a rescuer, and 

once you are rescued it is now your turn 

to spread the news of salvation. You have 

to be bold because the Holy Spirit always 

goes before us. I’ve noticed the love for 

God already resting on the people in 

Brazil even before they accept Jesus as 

their savior. It’s amazing how much love 

Brazilians already have in their heart.  All 

we had to do was confirm the call of 

Jesus on their life, and they are so 

receptive to receive. It’s very different 

than USA and I’m blessed to be able to 

experience all the differences. The Lord 

has blessed this ministry in many ways 

and it’s an honor to be able to work along 

side of Casa do Oleiro in their mission. 

God is pouring out His favor upon the 

people who are obedient and willing to be 

used! If  it is the Lord’s will they I will come 

back to Brazil. Amen!” 

 

"Eu só queria testemunhar a bondade de Deus, que foi 

derramada entre as pessoas aqui no Brasil. Desde que 

chegamos aqui temos testemunhado o Espírito Santo 

capturando e resgatando seu povo, especialmente as 

crianças. Esta viagem me abriu os olhos para sobre o que a 

vida é realmente feita. Jesus é o Salvador, e uma vez que você 

foi resgatado agora é sua vez de espalhar a notícia da 

Salvação. Você tem que ser ousado, porque o Espírito Santo 

sempre nos precede. Eu observei o amor a Deus já 

descansando sobre as pessoas no Brasil, mesmo antes de 

aceitar a Jesus como seu Salvador. É incrível quanto amor os 

brasileiros já têm em seu coração. Tudo o que tínhamos a 

fazer era confirmar o chamado de Jesus em sua vida, e eles 

são tão receptivos a recebe-la. É muito diferente com relação 

aos EUA e eu sou abençoada por ser capaz de experimentar 

todas as diferenças. O Senhor tem abençoado este ministério 

de muitas maneiras e é uma honra ser capaz de trabalhar ao 

lado da Casa do Oleiro em sua missão. Deus está 

derramando o Seu favor sobre as pessoas que são 

obedientes e dispostas a serem usadas! Se for a vontade do 

Senhor eu voltarei para o Brasil. Amém!" 
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“What can I say about my first trip 

to Brazil? From the miraculous provision 

to come, to the meeting of hundreds of 

huge hearted people. I spent much time 

watching and absorbing everything 

around me. I saw salvation after 

salvation. I saw chains broken, and I saw 

hearts mended and healed. I saw unity of 

Spirit amongst different country and 

tongue. I saw God enter every project, 

every word, and every heart. I saw 

leaders with humility, and hearts of love 

and kindness.  For me personally, I go 

home with a renewed sense of purpose. 

I was freely able to be myself in different 

gifting areas that I am not normally able 

to be free in. This filled me to different 

levels that I did not, and still do not 

comprehend. With Jesus much is 

accomplished, and was accomplished 

here in Brazil. I saw many tears wiped 

away, and fears dissipated. I saw 

freedom. That is what Jesus is about - 

Redemption and freedom. Bravo Casa 

do Oleiro for being the heart of Jesus. 

Thank you for allowing me to take part in 

the vision God has placed in you. I have 

a newly found love for the country of 

Brazil and it’s beautiful heart. May the 

Lord abundantly bless you!” 

 

"O que posso dizer sobre a minha primeira viagem ao 

Brasil? Da provisão milagrosa para vir, para a reunião de 

centenas de pessoas de coração enorme. Passei muito 

tempo observando e absorvendo tudo ao meu redor. Eu vi 

salvação e mais salvação. Vi correntes sendo quebradas, e vi 

corações emendados e curados. Vi unidade de espírito entre 

os diferentes países e línguas. Eu vi Deus entrar em cada 

projeto, cada palavra, e cada coração. Vi líderes com 

humildade, e com corações de amor e bondade. Para mim, 

pessoalmente, eu vou para casa com um renovado sentido 

de propósito. Eu era livremente capaz de ser eu mesma em 

diferentes áreas onde nas maiorias das vexes que eu não sou 

capaz de ser livre. Isto me preencheu em diferentes níveis que 

eu compreendi, e ainda não compreendo. Com Jesus muito 

é realizado, e foi realizado aqui no Brasil. Eu vi muitas lágrimas 

enxugadas, e temores dissipados. Vi liberdade. Isso é o que 

Jesus é - Resgate e Liberdade. Bravo Casa do Oleiro por ser 

o coração de Jesus. Obrigado por me permitir tomar parte na 

visão que Deus tem colocado em vocês. Eu tenho um amor 

recém-descoberto pelo Brasil e é lindo. Que o Senhor os 

abençoe abundantemente!" 
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“I am so grateful and blessed that 

The Lord made a away for me to come to 

Brazil for my second time this year. We 

have seen so many salvations and 

people healed by the love Jesus Christ. I 

love working alongside Pastor Antonio 

Carlos Casa Do Oleiro team,  the Kenya 

Pastors, Pastor Kevin and all of my 

brothers and sister from Calvary Chapel 

Worship Center. The love of God has 

knitted our hearts together in perfect 

unity. For me personally this trip has 

increased my faith so much. I have a new 

hunger for Gods word and a deep desire 

to go deeper in intimacy with Jesus. My 

heart has been ignited with a passion to 

get back to my city at home and witness 

Jesus Christ on the streets. Hearing all 

the testimonies of what God has done in 

peoples lives has given me more strength 

to believe that with God all things are 

possible. All of the pastors, Pastor wives, 

leaders, translators, and Juliana have 

worked so hard for the Kingdom and the 

ministry. I am going to miss you all so 

much and thank you on behalf of CCWC 

for all that you have done while hosting 

us. We love you and God willing our 

prayer is that we will see you again very 

soon.” 

 

“Sou muito grata e abençoada pelo Senhor pela forma 

que Ele fez possível para que eu viesse para o Brasil este ano 

pela minha segunda vez. Vimos muitas salvações e pessoas 

curadas pelo amor de Jesus Cristo. Eu amo trabalhar ao lado 

da equipe do Pastor Antonio Carlos da Casa Do Oleiro, os 

Pastores do Quênia, Pastor Kevin e todos os meus irmãos e 

irmãs da Calvary Chapel Worship Center. O amor de Deus tem 

atado os nossos corações juntos em perfeita unidade. Para 

mim, pessoalmente, esta viagem aumentou em muito a minha 

fé. Eu tenho uma nova fome da Palavra de Deus e um 

profundo desejo de ir mais fundo na intimidade com Jesus. 

Meu coração foi inflamado com uma paixão para voltar para 

casa, na minha cidade e testemunhar Jesus Cristo nas ruas. 

Ouvir todos os testemunhos do que Deus tem feito na vida 

dos povos me deu mais força para acreditar que com Deus 

todas as coisas são possíveis. Todos os pastores, suas 

esposas, líderes, tradutores, e Juliana têm trabalhado tão 

duro para o Reino e do ministério. Eu vou sentir tanta saudade 

de todos e obrigado em nome da CCWC por tudo o que você 

tem feito ao hospedar-nos. Nós os amamos e se Deus quiser, 

nossa oração é de que vamos nos encontrar novamente em 

breve.” 

 


