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O Tempo... E as Oportunidades!

Já se passaram três meses de nosso tempo de divulgação no Brasil. No dia 24 de outubro,

se Deus quiser, voltaremos para casa. Ao mesmo tempo que temos a sensação de que o
tempo vôou, quando olhamos nossa agenda (e a quilometragem do carro) ficamos
gratos a Deus pelo período intenso de divulgação até aqui. Já passamos por 6 estados e
ainda não acabou.

Capacitação

Tivemos a oportunidade de participar do Retiro de Obreiros da Palavra da Vida Brasil.
Fomos muito edificados com as mensagens, relatórios dos nossos companheiros de
ministério e um curso para levantamento de sustento e parcerias ministeriais.Este ano,
nossa organização completou 60 anos de serviço e foi bom perceber que continuamos
fiéis e focados para alcançar a juventude com o Evangelho de Cristo!

Viagens

Nos alegramos pela 
oportunidade de 
conhecer e 
reencontrar irmãos, 
amigos, familiares, 
contando sobre 
nossa jornada 
missionária e 
fazendo novas 
parcerias 
ministeriais. Somos 
gratos por todas as 
oportunidades de 
compartilhar o que 
Deus tem feito em 
nós e por meio de 
nosso ministério em 

Moçambique em 
diferentes igrejas e 
grupos.



Ainda dá tempo para mais!
Se você ainda gostaria de saber mais 

sobre nosso ministério, projetos pessoais 
e como se envolver de forma mais 

pessoal, entre em contato conosco. 
Não perca esta oportunidade de fazer 

parte da obra de Deus!

Oportunidades
Ficamos felizes por diversas oportunidades de 
encorajar jovens (ou não tão jovens... :) que 
amam ao Senhor e tem desejo (e dúvidas) de 
servir como missionários.

Em Família
Curtimos alguns dias de férias em família e as 
crianças estão aproveitando o “rodízio” nas 
casas dos avós.
Um momento muito especial para nós foi o 
casamento da irmã caçula da Bibi. Ficamos 
muito felizes pela oportunidade de participar 
desse dia!

Davi foi nosso “junior” de Clube Bíblico. 

Parte de uma família de coração 

missionário, Davi cursa faculdade, trabalha 

e está próximo de se casar. Mas ele sabe e 

busca que seus recursos financeiros sejam 

usados para a glória do Senhor e expansão 

do Seu Reino. Este ano tornou-se um 

mantenedor de missões e já planeja visitar 

nosso campo depois de se casar.

Seguimos confiantes de que o Senhor vai nos ajudar a terminar bem nosso tempo no
Brasil, suprindo nossas necessidades e nos dando descanso. E, em breve, de volta ao lar,
Moçambique!
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Juventude Que Investe em Missões

Gabrielle, com 17 anos de idade, 
encontrou um jeito muito simples para 

investir nos jovens moçambicanos. Já faz 
dois anos que ela envia parte de sua 
mesada para que possamos oferecer 

Bíblias a jovens que aceitam a Jesus no 
contexto do acampamento ou que têm 
sido discipulados por nós e não possuem 

uma Bíblia.
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