
ESTAMOS JUNTOS!
UM COMPROMISSO MISSIONÁRIO  PELO EVANGELHO EM MOÇAMBIQUE

Conheça mais sobre 
a vida e ministério 
da família Gomes



É uma organização cristã buscando 
criar experiências de fé definitivas que 

proporcione a jovens e familiares a 
oportunidade de encontrar-se com Deus e 

crescer em sua caminhada espiritual.

Palavra da Vida
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JUVENTUDE
Alcançando a

EVANGELHO

CRISTO

com o

de

 Por meio de ministérios de acam-
pamento muito dinâmicos, treina-
mento bíblico aprofundado, ministé-
rios com igreja local (Clubes Bíblicos) 
e missões internacionais, a Palavra 
de Vida compartilha a mensagem de 
salvação com aqueles que nunca ou-
viram e ajuda os crentes a crescerem 
em sua fé.

Apesar de existir há mais de 70 
anos, a Palavra da Vida está aten-
ta às transformações do mundo, em 
cada um dos seus mais de 60 paí-
ses de atuação, porque acreditamos 
que não há melhor momento do que 
AGORA para alcançar esta geração 
com as transformadoras verdades do 
Evangelho de Cristo.
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Um dos países em que a Palavra 
da Vida está presente e atuante é 

Moçambique.

o Pais

Localizado no 
sudeste da África, banhado 

pelo belíssimo Oceano Índico e 
cercado de países de fala inglesa - 

Tanzânia, Malawi, Zâmbia, Zimbábue, 
Suazilândia e África do Sul fazem 

fronteira- Moçambique é conhecido 
como a Pérola do Índico.

Repleto de recursos naturais, o país tem 
cerca de 25 milhões de habitantes que 
vivem basicamente da agricultura e do 

comércio informal. Entretanto, os setores 
da indústria - alimentícia e de explora-
ção mineral- e do turismo têm registra-
do crescimento significativo nos últimos 

anos.

'
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MAIS 

DE 41 

DIALETOS

O português é considerado o idio-
ma oficial e é comumente falado 
como a segunda língua por cerca 
de metade da população. As lín-
guas nativas são muitas. Estu-
dos apontam 41 entre elas estão 
o Changana, o Xitsua, o Tsonga, 
Macua e Sena.

(https://www.ethnologue.com/country/MZ - 
em 25/02/2017)

A costa de Moçambique, voltada 
ao Índico, pela sua extensão, oro-
grafia e clima, é rica em todo o 
tipo de praias e berço de muitas 
espécies marinhas, algumas das 
quais em vias de extinção. 

TEM SE 
TORNADO 

PONTO 
TURÍSTICO 
MUNDIAL 
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Apesar da economia demonstrar crescimento nos índices oficiais, as 

Nações Unidas ainda consideram Moçambique como um dos países 

menos desenvolvidos do mundo. Na lista do Índice de Desenvolvimento 

Humano, composta por 188 países, Moçambique está na posição de 

número 180 (para oferecer uma comparação, Brasil é o número 75). 

Aspectos como a desigualdade de renda e a baixa expectativa de vida 

colaboram para empurrar o país para o fim da lista.
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- 26% da 
população tem 

energia elétrica
- 80% vive da Agricultura
- 40% da população tem 
acesso a água potável
-1800 crianças morrem 
por dia por doenças 
ligadas a higiene e 

saneamento
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Com a missão de promover a Glória de Deus, ajudando a edificar a igreja de Jesus Cristo 
por meio das mais diversas formas de evangelismo e discipulado, focando diretamente na 
juventude é que em 2010 a Palavra da Vida chega a Moçambique.
Durante 4 anos, duas famílias missionárias foram responsáveis pelas diferentes áreas 

de atuação ministeriais da PVMZ: Carlos e Zeza Nogueira, Enéias e Bibiana Gomes.

Com o crescimento da equipe e a expansão do alcance 
ministerial, a província de Inhambane foi estrategica-

mente escolhida para sediar a segunda base de trabalho 
da Palavra da Vida em Moçambique.

Equipe e 
Crescimento

Mas foi com 
grande alegria que 

viram o Senhor 
responder suas ora-
ções, acrescentando 
pouco a pouco mais 
quatro famílias à 

Equipe, permitindo 
que o ministério 

expandisse no seu 
alcance na capital 
Maputo e para ou-

tras regiões do país.
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O que 
fazemos?

Para alcançar a juventude moçambicana 
com o evangelho de Cristo, a Palavra da 

Vida trabalha com diversas estratégias, mas 
com dois grandes focos: Evangelismo e 

Discipulado.
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Estamos comprometidos com a ordem de Jesus de pregar o Evangelho a toda 
a criatura. Para isso planejamos eventos evangelísticos e aproveitamos todas 
as oportunidades para compartilhar as boas novas em diferentes contextos...
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EVANGELISMO



64% da população tem até 24 
anos

17 anos é a idade média

20% dos jovens estão 
matriculados no ensino 

secundário

1 em cada 2 meninas se casam 
antes dos 18 anos

52,7% das moças entre 15 e 24 
anos já ficaram grávidas
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populacao jovem
~
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Reunindo jovens para um tempo intensivo de ensino bíblico, 
investimento pessoal e também diversão. Em 2016, cerca de 

620 jovens participaram de nossos acampamentos.

Como os acampamentos geralmen-
te acontecem nas capitais, muitos 

jovens residentes nas áreas mais dis-
tantes não conseguiam participar. 

Percebemos então a necessidade de 
levar o acampamento até essas vilas e 
comunidades. O alcance é impressio-
nante: em 2016, mais de 800 jovens.

Desde 2010 desenvolvemos um 
trabalho de Capelania Escolar em 
parceria com uma escola cristã sul 
africana baseada em Maputo. Anu-

almente fazemos um acampamento 
em inglês com os alunos dessa escola 

e com o apoio da equipe da Palavra 
da Vida África do Sul.

11

EVANGELISMO



Um programa evangelístico de 5 semanas para estudantes, oferecido em 
seu próprio ambiente escolar.  Depois desse período, os jovens podem 

participar de um grupo de discipulado e acompanhamento. O Escola da 
Vida também deu a oportunidade de envolver jovens líderes locais em 

uma iniciativa missionária!

Um dia atraente para a juventude, cheio de esportes, jogos e brincadei-
ras. Ambiente ideal para que os jovens cristãos possam convidar seus 

alvos evangelísticos para ouvirem o Evangelho.
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Está no DNA de nosso ministério! Fazer 
discípulos, levar pessoas a um relaciona-
mento verdadeiro com Jesus e sua Pala-
vra, é uma das ordens de Jesus que mais 
temos alegria em obedecer. O discipulado 
ocupa grande parte do nosso tempo e o 

fazemos de muitas maneiras...

Discipulado
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Individualmente ou em pequenos grupos, 
discipulamos jovens, geralmente líderes 

em suas igrejas locais, de diferentes igre-
jas e contextos. É uma das mais preciosas 
áreas de atuação ministerial, já que são 
nesses relacionamentos que vemos vidas 
sendo profunda e verdadeiramente sendo 

transformadas pela Palavra de Deus.

Um ministério em parceria com igrejas 
locais. Promove treinamento e oferece 
ferramentas para que líderes de jovens 
possam desenvolver um programa de 
ensino bíblico e discipulado eficiente 

com sua juventude. 

Quanto mais próximos chegamos das comunidades, mais percebemos que as 
necessidades de preparo e apoio no ensino são muito grandes. Por isso buscamos 

alternativas para sermos úteis também nessa área.

Discipulado Pessoal
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TREINAMENTO E 
FORMAÇÃO ESPIRITUAL

DISCIPULADO



TREINAMENTO E 
FORMAÇÃO ESPIRITUAL

Uma forma de colaborar com a 
formação de diversos grupos ao 
mesmo tempo, também de am-

pliar nossa rede de relacionamen-
tos e alcance são as oportunida-
des de ensino formal em alguns 

institutos bíblicos locais. 

Um programa de treinamento 
intensivo, em tempo integral. Du-
rante 30 dias, jovens que dese-

jam servir melhor a Cristo, tem a 
oportunidade de desenvolver áre-
as da vida cristã, iniciar ou apro-
fundar os estudos da Palavra de 
Deus e equipar-se para atividades 

ministeriais diversas

‘

A u l a s  e m 
I n s t i t u t o s  B í b l i c o s

Seminarios
Pregacoes

‘

~

‘

E
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Com frequência estamos em 
igrejas locais para pregações em 
cultos de domingo, reuniões de 
jovens e para encontros com te-
mas específicos: seminários para 
casais, conferências de mulheres, 
seminários sobre finanças e ou-
tros assuntos que nos são solici-

tados. 



16“NÃO SABIA QUE PODIA SER JOVEM CRENTE E ME DIVERTIR” 
ALUNO DO PROJETO TIMÓTEO EM UM ACAMPATENDAS

“TENHO 60 ANOS E NÃO SABIA 

QUE TINHA DE SER AMIGO DA 

MINHA ESPOSA”. SEMINÁRIO 

PARA CASAIS (REVITA)

“NUNCA TINHA EVANGELIZADO, ESTAVA COM MUITO 
MEDO, MAS DEPOIS CONSEGUI, QUERO FAZER ISSO NA 
MINHA IGREJA TAMBÉM” (PRÁTICA DE EVANGELISMO)



Desde seu início, a Palavra da Vida 
Moçambique busca constantemente 
MELHORAR, ADAPTAR, AMPLIAR 
E DIVERSIFICAR suas atividades 
ministeriais. 
A cada ano surgem novas 
atividades ou oportunidades. 
Mas escolhemos dados 
de algumas áreas para 
demonstrar um pouco de como 
tem acontecido a evolução do 
ministério PVMZ.

Testemunhos

Sou Sílvio Salomão Macamo, natural de Inham-
bane-Moçambique, formado em Engenharia 

Informática. Antes de conhecer a Cristo, minha 
vida foi marcada por rebeldia, achando-me 
inútil e sem valor algum para sociedade. Fui 
ateu de raiz, negando totalmente a existência 
de Deus. Até que em 2009 conheci alguém que 
se importou comigo. Levou 3 meses para eu 

entender como alguém se interessava por um 
“inútil como eu”. Além de demonstrar que se 
importava comigo sem esperar algo em troca, 
apresentou-me quem se importou por mim a 
ponto de dar seu único filho para que eu fosse 

resgatado. E assim foi a minha conversão. 
Continuo dando Graças a Deus porque tem me 
proporcionado várias oportunidades para cres-
cer no conhecimento de Deus e Sua vontade. E 
ainda tem me dado oportunidades de lhe servir 

de diversas formas. Agradeço a Deus espe-
cialmente por permitir que eu tivesse contacto 
com PVMZ.  Desde 2011, grande parte do meu 
crescimento tem sido através desse ministério 
por meio de acampamentos (oportunidade de 
servir), treinamentos, discipulado com os mis-
sionários, Projecto Timóteo… É de ressaltar que 
foi num acampamento PV onde conheci minha 

noiva. Hoje tem uma multidão de pessoas 
experimentando diariamente o amor e cuida-
do de Deus através da vida e ministério deles. 
Não canso de agradecer a Deus, não só por ter 
sido alcançado por sua Graça e receber a vida 
eterna, mas principalmente por dar sentido a 

minha vida ainda aqui na terra e razão de viver 
para Cristo a cada dia.

Sou Célia Antonio Neves, tenho 18 anos, sou 
estudante e vivo em Inhambane. Eu conheci a 
Jesus numa noite que se falava do evangelho 
e do arrependimento. Falou-se que ir a Igreja 
não implicava em estar salvo. Percebi então 
que era a minha situação e convidei a Jesus 

para habitar em mim e transformar-me. 
Logo comecei a ser discipulada por uma mis-
sionária da PV e aprendi muito sobre Jesus 
e sua Palavra. Aprendi a importância de ter 
tempo diário com Deus, orando e estudando 
sua Palavra. Comecei a ser desafiada a ler 
livros cristãos e a Biblioteca da PV tem me 

ajudado muito a crescer por meio da leitura. 
Nos eventos tenho feito amizades verda-

deiras e profundas e ser equipante me dá a 
oportunidade de servir a Deus e ser treinada 
para servir em minha Igreja local. Foi por 
meio do Clubinho que aprendi a trabalhar 
com crianças e através do Clube Bíblico fui 
treinada a fazer cultos dinâmicos e Bíblicos 

para nossos jovens. 
Célia tem crescido no conhecimento de Deus, 
na prática da sua palavra, na memorização 

da Bíblia (já memorizou 3 capítulos de Tiago 
e está memorizando  outros livros da Bíblia), 

tem liderado o trabalho com crianças na 
sua igreja, é parte da liderança de jovens e 

tem discipulado um grupinho de meninas da 
igreja local. 

“Eu sou Elton Chimene. Antes de conhecer 
a Cristo eu era um sem vergonha, alcoóla-
tra, fumava, brincava nas discotecas...eu 
nem sabia qual era o propósito da vida, 
muito menos que existia um Deus Sal-
vador.
Um dia desses, Obede, meu ex professor 
de Desenho, começou a aproximar-se de 
mim. Conversa pra ali, pra cá, até que me 
convidou para participar do ProclamAção 
em outubro de 2014 e eu levei meu grupo 
todo (já que eu era o “chefe”). Ali parti-
cipei e tive a oportunidade de aceitar a 
Cristo Jesus. Mas não foi um aceitar mui-
to sincero. 
Obede novamente me convida para o 
Acampamento Palavra da Vida e lá Jesus 
bastou para mim! 
Minha vida agora faz sentido, vivo com 
propósito, vivo para Cristo, rejeito fábulas. 
A minha maneira de viver mudou em si. 
Já não preciso ser mais escravo do álcool, 
de drogas e as minhas companhias são 
outras”.

Chimene é um jovem equipante Palavra 
da Vida, foi aluno do Projeto Timóteo, é 
discipulado por um de nossos missioná-
rios. Seu professor - Obede - faz parte do 
Conselho da PVMZ. 
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Missionários
Bases provinciais

Discipulados pessoais
Treinamentos de líderes

Acampamentos
Acampatendas

Proclamação
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FAMÍLIA GOMES

“Como são felizes os que obedecem aos seus Estatutos 
e de todo o coração o buscam”.  Salmos 119.2

Enéias e Bibiana se casaram em 
2006 e desde então servem ao Se-
nhor como missionários da Palavra 
da Vida. 

Os primeiros anos foram de 
serviço no Brasil, especialmente 
com o ministério de Clubes Bíbli-
cos. Mas já morava no coração do 
Enéias o desejo de trabalhar com 
treinamento de líderes em um cam-
po missionário. Ele havia visitado 
(e amado) Moçambique enquanto 
ainda aluno no SBPV e, de vez em 
quando, o pensamento revisitava a 
experiência missionária.

A Bibi compartilhava do amor 
por missões e estava com o cora-
ção plenamente aberto e disposto 
a ir para onde o Senhor os enca-
minhasse. 

Com a bênção de seus pastores 
e líderes, não foi difícil perceber 
a direção de Deus para que acei-
tassem o desafio de fazer parte da 
equipe pioneira da Palavra da Vida 
em Moçambique.

Em março de 2010 aterrissaram 
em solo africano, juntando-se ao 
casal Carlos e Zeza Nogueira na 
missão de alcançar a juventude 
moçambicana com o evangelho de 
Cristo!

Em janeiro de 2011 nasce em 
Maputo a primeira filha do casal: 
Ester Nyeleti. 

No dia em que celebravam três 
anos no campo missionário, nasce 
Elisa Tsakissa, fazendo o mês de 
março ainda mais especial para a 
família.

E a mais nova adição da família 
foi gerada no coração. A adoção de 
Mateus Nyiko, em 2016, completou 
a família e multiplicou o amor!

A família cresceu e com ela a 
certeza de que Moçambique é o lu-
gar que Deus escolheu para o seu 
serviço (pelo menos por enquanto)! 
Com o passar dos anos, o aprofun-
damento dos relacionamentos, a 
ampliação do ministério, os frutos 
do trabalho e as evidências da Gra-
ça e do Cuidado de Deus para com 
a família Gomes, não há dúvidas 
ou questionamentos no coração. 
Há, sim, muita alegria e gratidão 
por terem sido enviados por Deus 
para servir naquela nação.

Enéias hoje é o coordenador do 
ministério na província de Maputo 
e vice-diretor da PVMZ. 

gomesemmissao.wordpress.com
Bibiana - +258 824741097
Enéias - +258 827850570eneiasjr.bibi@gmail.com
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desafios e
oportunidades

Sabemos que é Deus 
quem sustenta nosso 

ministério. E Ele faz isso 
por meio de Seu povo - usando 

seus dons, habilidades e recursos 
financeiros. 
Nossos mantenedores mensais são 

parte fundamental do nosso ministé-
rio. Estão fielmente comprometidos 
em doar o que podem, todos os me-
ses, para alcançar a juventude com o 
Evangelho de Cristo. Eles fazem nosso 
ministério possível!

missões 
são 

feitas pelos 
pés dos que vão, 

joelhos dos que oram 
e mãos dos que 

contribuem

Gostaríamos que você consideras-
se a oportunidade de também fazer 
parte de nossa REDE DE APOIADO-
RES. Precisamos de novos parceiros 
para continuar servindo ao Senhor no 
campo missionário.

Nessa parceria, nos compromete-
mos a trabalhar diligentemente para 
levar o Evangelho de Jesus à juven-
tude moçambicana e a procurar usar 
nossos recursos financeiros sempre 
de forma sábia e equilibrada. 

Também nos comprometemos a 
manter você informado sobre o mi-
nistério e a manter um canal de co-
municação aberto entre nós.

A oração faz par-
te desse compromisso: 
conte conosco para com-
partilhar suas preocupações, 
necessidades e motivos de lou-
vor! 

Além do sustento mensal, temos al-
guns projetos especiais como família. 
Precisamos de apoio para que se tor-
nem reais. Se você quiser saber mais 
sobre isso, fale conosco. 

Escolha uma das oportunidades - 
sustento mensal ou oferta especial 
- e faça parte da rede de apoiadores 
do ministério de nossa família com a 
Palavra da Vida em Moçambique. 
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V o

c ê

Visão das necessidades 
de Moçambique e da obra 

do PVMZ,

Oração por, santidade, pro-
teção, fidelidade, sabedoria, 
e ousadia no ministério em 

Moçambique,

Contribuição regular e 
especial com os missio-

nários,

Envolvimento a curto, 
médio e a longo prazo 

com o PVMZ.

Após ver e ouvir todas estas informa-
ções, considere a possibilidade de Deus 
usar tudo isto para ampliar a tua . . .

Cons idere fazer missões 
conosco ,  pois  VOCÊ é 

fu ndamental  para que este 
mi n istério cresça . 
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desafio do diretor 
pr Carlos t. Nogueira
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“Para que venham a tornar-se puros e 
irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis 

no meio de uma geração corrompida e 
depravada, na qual vocês brilham como 
estrelas no universo, retendo firmemente 
a PALAVRA DA VIDA. Assim, no dia de 
Cristo eu me orgulharei de não ter corrido 

nem me esforçado inutilmente.”
Filipenses 2:15,16

Palavra da Vida Moçambique +258 840679306


