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Lá e Cá!

Em Moçambique... dedicação total até o último minuto!

PROCLAMAÇÃO MAPUTO

Nosso dia de esporte e evangelismo, mais uma vez, foi uma alegria.

Mais de 300 jovens estiveram presente e foram desafiados a entregarem suas vidas a
Jesus. Vários sinalizaram o desejo de confiar em Jesus e receberam uma atenção especial
de nossa equipe, explicando individualmente o plano de salvação.

Helton Chimene, um jovem 

vibrante e divertido, aceitou 

a Jesus em uma edição do 

Proclamação. Ele foi ao 

programa para impressionar 

seu professor (que o havia 

convidado) e acabou 

impressionado pelo amor 

de Jesus. Chimene tem sido 

discipulado, 

acompanhado, fez projeto 

Timóteo e agora serve a 

Jesus de diversas formas, 

inclusive no Proclamação 

PV, onde tudo começou.

DISCIPULADOS E CAPELANIA ESCOLAR

Encerramos o semestre com nossos discípulos e na escola sul-africana. Encaminhamos
todos para que durante nosso tempo no Brasil não fiquem sem acompanhamento.
Seguimos orando para que não desanimem!

IGREJA LOCAL

Com nossa juventude e em parceria com o ministério de louvor, fizemos um concerto
evangelístico que reuniu pessoas de diversas igrejas e da vizinhança. Depois do concerto,
ficamos na igreja para um acampamento com os jovens de nossa igreja local e fomos
até a madrugada falando sobre o padrão de Deus para nossos relacionamentos.



ORE CONOSCO
- Pela saúde da família (que não está acostumada com o friozinho daqui)
- Por proteção nas viagens (temos muita estrada para rodar nos próximos dias)
- Para que nosso testemunho, pela graça de Deus, encoraje mais irmãos a se tornarem 
parceiros conosco no privilégio de servir a Cristo em um campo missionário.

PROVOCASOM
Fomos convidados para uma noite
missionária em nossa igreja de origem –

IMESA.
Tivemos a oportunidade de ter conosco o
jovem Aurélio, nosso equipante em
Moçambique que está estudando por um
tempo no Brasil.
Compartilhamos sobre nosso ministério e
encorajamos os irmãos a colocarem Missões
em sua lista de prioridades!

E aí pegamos o avião! No Brasil... Nada de férias por enquanto!

TEMPORADA PV CENTRO-OESTE
Passamos três semanas em Caldas Novas, servindo com a equipe de lá! Ficamos
responsáveis pelo ensino dos adolescentes durante as semanas e, aos domingos,
divulgamos nosso ministério em Moçambique nas igrejas da região. Foi um privilégio
investir na vida de uma galerinha diferente e em um contexto diferente do que estamos
acostumados.

Adriana e Drielle fizeram parte do grupo

pequeno da Bibi na última semana da

Estância. Cada uma com sua experiência

familiar diferente, mas ambas buscando

em Jesus uma vida de contentamento e

alegria. Voltaram para casa com o

coração encorajado para enfrentar os

desafios.

Enquanto isso, em Moçambique...

Nossa equipe continua ativa! Acampamento Universitário, Acampatendas, Temporada
em Inhambane e muito mais acontecendo. Que o Senhor continue os fortalecendo e
capacitando!

Agradecemos sua parceria! Somos todos cooperadores do Reino, cada um em sua
função. E juntos, LÁ, CÁ e em qualquer lugar, seguimos e servimos o Mestre.
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Caso tenha o desejo de investir em 

nossa família e ministério, entre em

contato para mais informações.
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