Damasco, Síria
10 de Julho 2022

Obreiros, Juan Marcos Troia e Priscila Barros Pedroso
Campo, Síria.

Amados irmãos.
Graça e paz.

Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo.
Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor,
sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor.
1Coríntios 15:57, 58
Aquele que nos dá a VITÓRIA por meio de seu Filho Jesus Cristo, também nos dará
todas as coisas juntamente com ELE.
Como diz o versículo 58, cabe a nós sermos FIRMES, CONSTANTES, CRESCER NA
OBRA DO SENHOR, pois todo esse esforço e sacrifício NUNCA SERÃO EM VÃO.
RELATÓRIO:
A. Conquistas Legais
Daqui a um mês fará 3 anos desde que chegamos à Síria, e nesses três anos enfrentamos todo
tipo de dificuldade. A maior dificuldade tem sido permanecer (firmes, constantes, crescendo), e é
por isso que queremos compartilhar essas vitórias com vocês.
1. Em 29 de agosto de 2021 nos deram a licença para abrir ISAT Soccer Academy que só
começou em 28 de novembro do mesmo ano.
2. Em 18 de março de 2022, a ISAT foi aberta e registrada como Empresa, para poder
fechar um acordo com a Federação de Futebol do país para que no futuro não venham a
fechar a ISAT e possamos usar as instalações sob este acordo.
3. Em 7 de julho de 2022, acabamos de fechar este acordo, o Presidente da Federação de
Futebol e o conselho diretivo administrativo da mesma, concordou em assiná-lo e nos
próximos 4 anos teremos legalmente estabilidade logística (campo de futebol, vistos, etc.)
a parte financeira para apoiar esta Academia é por nossa conta.
Graças a Deus que ELE nos dá a VITÓRIA, enquanto somos FIRMES, CONSTANTES E
CRESCENTES.

B. Profissionais do Trabalho.
DAMASCO:
1. Hoje temos 5 categorias diferentes na Academia em Damasco, U-12, U-14, U-16, U-19
(masculino) e uma categoria U-17 feminina.
2. Um total de 120 crianças e adolescentes de 9 a 18 anos.
3. Contamos com 4 técnicos contratados, além de uma fisioterapeuta em campo para todas
as práticas, um encarregado de materiais esportivos e manutenção geral, e uma secretária
que trabalha com Priscila no escritório da ISAT. Todos são pagos.
4. Trabalhamos 6 dias por semana, dos quais um dia é para planejar a semana.
5. Priscila ensina 2 aulas semanais para todas as categorias da disciplina de Educação do
Caráter e Saúde Emocional.
6. Foram convocados 3 membros da ISAT para a Seleção Nacional Feminina Adulto, o
nossa treinadora de goleiros de 25 anos, uma jogadora júnior de 15 anos e a nossa
fisioterapeuta.
Al SUWAYDA:
1. Esta nova cidade de que vos informamos anteriormente, já tem a ISAT a funcionar com
cerca de 100 crianças.
2. Viajamos semanalmente para dar treinamento profissional na área de Priscila e da minha.
3. É mais uma plataforma para chegar a mais pessoas, já estamos no sul e centro do país.
CAMPO DE REFUGIADOS da Colina de Golan:
1. A maioria dos nossos jogadores são refugiados deste lugar que fica no sudoeste da Síria,
devido ao conflito existente e a guerra, hoje vivem num campo de refugiados a 30
quilômetros de Damasco e é um lugar de pessoas muito pobres.
2. Esses adolescentes têm sérios problemas com violência, drogas e baixo nível
educacional.
3. Um dos nossos treinadores é professor primário e mora lá, e ele sendo dessa comunidade
de refugiados foi responsável por trazer muitos de nossos meninos e meninas de todas as
idades, até mesmo a menina de 15 anos selecionada para a Seleção Feminina é de lá.
4. Queremos poder fazer mais por essa comunidade, eles são muito pobres, a maioria vem
com sapatos estragados, nem chuteiras tem.
5. Eles precisam de alimentação, educação e todo tipo de assistência, mas hoje não temos
condições de fazer mais financeiramente falando.
6. Já nos pediram para abrir a Academia lá, para atender mais de perto a comunidade e não
só os jogadores que veêm a Damasco, será motivo de oração e busca de recursos para um
futuro próximo.
C. Testemunho na Federação de Futebol.
A permanência e perseverança em três anos tem sido um grande testemunho para as pessoas da
Federação. Disseram-me muitas vezes que eu nunca abriria a ISAT, muito menos assinaria um
contrato de 4 anos.

Mas tudo isso foi alcançado e Deus deu a vitória, e Seu Nome está sendo glorificado através
deste testemunho, que teve um alto preço.
D. Acompanhamento Emocional e Espiritual.
Com tudo isso compartilhado, vocês podem ter uma idéia do grande número de pessoas com
quem interagimos diariamente, que dependem de nós financeiramente, assim como
espiritualmente.
1. Gassan, um amigo de três anos que durante a guerra foi atingido por uma bazuca e até
hoje sofre emocional e fisicamente, e eu o tenho acompanhado semanalmente.
2. Dana, secretária, vem de uma família muito desestruturada, com irmãs dependentes de
drogas, e Priscila tem sido um apoio constante para ela.
3. Mohammad, que nos alugou a casa, o escritório e nos vendeu o carro, hoje é um amigo
inseparável, onde nos comunicamos diariamente e compartilhamos da Palavra com ele,
foi ele quem deu seu nome para abrir a ISAT como empresa, com apenas 1% da mesma.
4. E assim os treinadores, alunos e pais que acompanhamos diariamente e que Priscila é
quem fala com as famílias em casos de problemas emocionais ou comportamentais,
sendo este um grande testemunho.
E. Planos Futuros.
1. Continuar a consolidar e equipar o ISAT em Damasco e em Al Suwayda.
2. Poder aprofundar com a Palavra com cada membro do ISAT e que Deus nos dá
oportunidades.
3. Já estamos no Sul do País, Al Suwayda, e no Centro, Damasco, para poder, em tempo
razoável e de acordo com as nossas possibilidades financeiras, chegar ao Norte do País
com ISAT.
4. Poder começar a pensar em trazer profissionais de nossos países para integrar a Obra
aqui.
F. Necessidades e pedidos de oração.
1. Acima de tudo, oramos para que todas as pessoas que hoje estão na ISAT, para que a
graça de Deus possa alcançá-las.
2. Pelas autoridades da Federação de Futebol, para que Deus as use para Sua glória em
nosso favor.
3. Hoje, como vocês viram neste relatório, o trabalho cresceu de forma impressionante e
nada do que foi aberto ou registrado tem apoio financeiro próprio, tudo vem do mesma
fonte de sempre de onde temos recebido durante todos esses anos. Apenas parte dos
salários dos funcionários da ISAT puderam ser obtidos, através de doadores específicos.
1. Precisamos que nossa base de envio se comprometa a convidar novos patrocínios para
cobrir tantos desafios financeiros. Aproveitando o mês de Agosto onde visualizam o
campo de forma específica e prática.
4. Nossa única forma de receber nosso suporte é através da Turquia, e isso nos custa 1000
dólares a cada 3 meses, esse valor vem do nosso suporte recebido.

5. Sempre pedimos por nossas filhas
• Brisa nossa primeira filha e nosso netinho Johannes estarão chegando para nos
visitar no próximo dia 15 de Julho, eles vêm nos visitar na Síria por primeira vez
depois de 4 anos sem poder se ver, visitar nossa filha e conhecer nosso neto.
Infelizmente nosso genro Christiaan estará preparando toda a mudança para a África
do Sul, ele não poderá vir dessa vez. Mas cremos que num futuro próximo
poderemos nos conhecer. Eles estarão iniciando uma nova etapa após concluir seus
estudos no seminário e faculdade de Moody, Deus os abençoe nesta transição e
readaptação.
• Dafne inicia seu último ano de seminário e faculdade e pedimos a Deus que a guie
em suas decisões, sejam elas profissionais, ministeriais e pessoais.
• Amanee iniciará seu terceiro ano de seminário e faculdade em Moddy, passou por
muitas lutas e financeiramente não tem sido nada fácil para ela, e como pais desde o
campo não temos como ajudar, que Deus a supra em todas as áreas.
6. Pedimos oração pela saúde de Priscila e a minha, esses três anos não tem sido nada
fáceis, podemos sentir em nosso corpo as consequências de tanto desgaste. Pedimos a
Deus que nos renove físico, emocional e espiritualmente.

Deus os abençoe.
Em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Amém.
Priscila & Juan Maros.

