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No mesmo lugar... Mas nunca parados!

O bimestre começou e terminou em um lugar especial para nós! Um lugar que sempre 

deixa marcas em nosso coração.O "Nascer do Sol" fica na praia de Chizavane, província 

de Gaza. Foi lá que fizemos nossa primeira atividade ministerial quando chegamos a 

Moçambique, em março de 2010. Era o primeiro ano que a escola sul-africana (Trichardt

School for Christian Education) nos permitia participar do acampamento cristão que 

realizam para seus alunos. Também foi a primeira vez que a equipe Palavra da Vida da 

África do Sul vinha nos ajudar com alguma atividade.

Começaram ali duas parcerias de sucesso e que neste bimestre mais uma vez funcionou 

com harmonia e alegria, pela graça de Deus!

Pois bem... no dia 1 de fevereiro deste ano, chegávamos ao Nascer do Sol com toda a 

equipe PVMZ e boa parte da PV África do Sul (que chamamos de WOLZA) para um retiro 

de equipes. Com a presença do diretor de ministérios internacionais da Palavra da Vida, 

fomos edificados e encorajados para mais um tempo intenso de ministério que estava (e 

está) à nossa frente.
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Voltamos a Maputo e recomeçamos as temporadas de

treinamento para líderes de Clubes Bíblicos (ministério

com Jovens), os discipulados com alguns desses líderes,

as aulas no instituto bíblico e todas as demais atividades

rotineiras que dão corpo ao nosso ministério. E de

verdade: gostamos muito! Pois sabemos que é nessa

rotina, melhor talvez dizer, nessa constância e

frequência que chegamos com eficiência ao nosso

objetivo de Alcançar a Juventude Moçambicana com o

Evangelho de Cristo.

Um breve testemunho

Por três anos, Kayla tem feito parte 

do nosso programa de capelania

escolar. Desde o início, ela duvidava 

da existência de Deus e da 

veracidade da Bíblia. No entanto, 

continuava participando das 

atividades cristãs da escola, inclusive 

do acampamento, ouvindo do 

Evangelho e da nova vida com 

Jesus.

Este ano, foi confrontada pela Bibi e 

encorajada a uma decisão. 

Enquanto isso, orávamos. E, depois 

de mais uma exposição do 

Evangelho, Kayla reconheceu que 

não tinha mais forças para lutar 

contra a Verdade! Entregou sua vida 

para Jesus e decidiu buscar Nele sua 

verdadeira identidade!

Também com esse foco, aceitamos o desafio de

assumir a liderança do ministério de jovens em nossa

igreja local. Tem sido um grande privilégio poder investir

na vida dos jovens, inclusive com o desafio de formar

uma nova liderança.

Seguimos firmes também na Escola Dominical e no

ministério de música.

E, depois de algumas semanas, lá fomos nós de volta para o Nascer do Sol para mais uma

temporada de 10 dias de acampamentos com os alunos da escola sul-africana. De novo

com os irmãos missionários da WOLZA, de novo para sermos encorajados. Mas desta vez

pelos frutos! Várias decisões por Jesus. Algumas de adolescentes em contextos difíceis,

com famílias mulçumanas inclusive. Então, no dia primeiro de abril, saímos de lá com o

coração cheio de gratidão e com alvos bem estabelecidos - os alunos que queremos

acompanhar ainda mais de perto nos próximos meses.
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E falando em “próximos meses”...

LOUVAMOS A DEUS:
• Pela vida da Elisa Tsakissa que completou 4 anos no dia 10 de março!

• Por no mesmo dia termos completado 7 anos em Moçambique.

• Pela tranquila e alegre adaptação do Mateus conosco nesses 4 meses.

• Pela saúde da família e recuperação do Enéias depois de sua primeira malária.

• Pelos frutos espirituais dos jovens e adolescentes que entregaram suas vidas a Jesus.

PEDIDOS DE ORAÇÃO:
• Pela documentação do Mateus em tempo hábil dos preparativos da viagem.

• Pelo planejamento das atividades que devem acontecer aqui durante nossa

ausência.

• Para que os jovens que decidiram por Jesus tenham convicção de sua Salvação e

desejem ter um relacionamento sincero com Cristo.

O TEMPO NO BRASIL ESTÁ CHEGANDO...

Estamos nos preparando para nosso período de divulgação ministerial no Brasil.

Do final de junho a meados de outubro, se Deus permitir, retornamos para

apresentar o que temos feito aqui em Moçambique, renovarmos parcerias e

procurarmos os novos apoiadores que o Senhor tem para nós.

Já temos diversas datas preenchidas, mas estamos com a agenda aberta! Se

você deseja que façamos uma visita à sua igreja, sua comunidade, se você

conhece pessoas que investem em missões ou que podemos desafiar a isso, entre

em contato conosco.

Seguindo e servindo a Cristo,

Família Gomes
Enéias Jr., Bibiana,

Ester Nyeleti, Elisa Tsakissa e Mateus Nyiko


