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Expectativas...

Olá, queridos amigos, mantenedores e intercessores.

Há muitos momentos na vida que esperamos com expectativa. Encontros e despedidas 

certamente fazem parte dessa lista.

Diante da tentação de deixar as expectativas se tornarem ansiedade, Deus em diversos 

momentos tratou nossos corações e nos relembrou Suas carinhosas palavras...

Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com 

ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o 

entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus.

Filipenses 4.6-7

Quem nos acompanha, sabe que estamos a poucas semanas de embarcarmos para um 

período de 4 meses no Brasil. Sim, há muitas expectativas para esse tempo especial de 

reencontro com familiares, amigos e parceiros de ministério.

Mas no bimestre de abril/maio estávamos também cheios de expectativas para diversas 

atividades ministeriais. Isso porque muitas delas caminharam também para um período de 

pausa, e nossa expectativa era de finalizar bem essa fase, sendo eficientes e deixando as 

pessoas envolvidas motivadas a seguirem firmes e adiante mesmo durante nossa 

ausência.

O relacionamento com os alunos da Escola Sul-

africana é um dos mais difíceis de deixar. Estamos em 

um bom ritmo de convivência e já em um momento 

importante de decisões de muitos deles. Intensificamos 

alguns acompanhamentos e seguimos em oração 

para que nossos alunos não desanimem e continuem 

perseverantes na caminhada com Jesus enquanto 

estamos longe.

Também fizemos 

uma série de 

treinamentos de 

líderes para 

novas igrejas 

interessadas em 

Clubes Bíblicos. 

Mesmo depois 

de 7 anos, 

continua sendo 

um (bom) 

desafio sentir, 

perceber cada 

novo grupo que 

encontramos.



Esse bimestre também foi carregado de papéis, selos, carimbos e assinaturas! Muitos 

documentos para finalizar o processo de adoção do Mateus e conseguir toda a 

documentação necessária para ele viajar conosco. Graças a Deus, tudo em mãos!

A cada semana vamos marcando mais uma tarefa realizada, mais um compromisso 

atendido e vai crescendo a expectativa de ver as listas todas acabando...junto com a 

expectativa cresce nossa gratidão pelo privilégio de servir ao Senhor em um lugar cheio 

de pessoas que amamos, um país lindo e com tantas oportunidades de compartilhar o 

amor de Jesus.

Até nossa partida, ainda há eventos e tarefas. Até lá também vamos convivendo com as 

expectativas dos encontros e despedidas que nos aguardam. Mas só podemos seguir 

com coração contente por saber que em Moçambique ou no Brasil, o Senhor tem nos 

cercado de pessoas que amamos e de possibilidades de servi-Lo.

O TEMPO DE DIVULGAÇÃO NO BRASIL CHEGOU!!!
Já temos diversas datas preenchidas para visitar igrejas e irmãos interessados em 

conhecer e investir em nosso ministério, mas ainda temos algumas possibilidades! 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.

Em nossa igreja local, nosso trabalho com 

o ministério de jovens também está 

funcionando bem, com constância e 

bom planejamento, com ensino bíblico e 

relevância. Mais um grupo que vai estar 

no alvo das nossas orações durante o 

tempo no Brasil.

ORE CONOSCO:

• A adoção do Mateus precisa ser 

homologada pela justiça brasileira. 

Ainda precisamos de alguns 

documentos para isso.

• Louvamos a Deus pois conseguimos 

construir um pequeno quarto no 

terreno que adquirimos. Agora o 

maior desafio será construir nossa 

casa!

• Pelo ProclamAção PV dia 17/06: 

evento evangelístico e o último 

antes da nossa viagem.

• Por segurança e tranquilidade na 

viagem ao Brasil (dia 23/06)

• Pelo tempo de divulgação no Brasil.
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Seguindo e servindo a Cristo,

Família Gomes
Enéias Jr., Bibiana, Ester Nyeleti, Elisa Tsakissa e Mateus Nyiko
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