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De Passagem!
É com gratidão pelo que passou e com esperança pelo que virá que enviamos este

primeiro informativo de 2018. Excepcionalmente, esta edição traz os “melhores

momentos” do trimestre. Vamos a isso!

NOVEMBRO

NovembroNem deu para “chegar” ... novembro é sempre muito intenso, com todos os

detalhes da temporada de acampamentos para ajustar e finalizar.

Na semana seguinte à nossa chegada, o Enéias teve a oportunidade de participar e servir

na reunião dos diretores PV em África, que desta vez aconteceu em Inhambane,

Moçambique. Foi um grande privilégio ter contato e conhecer melhor a estruturação de

nossa organização a nível do continente africano.

OUTUBRO

Nossos últimos dias no Brasil foram intensos e carregados de

emoções. Rodamos os últimos quilômetros para nos despedirmos

de pessoas e igrejas queridas.

Mas um momento histórico para nós foi celebrarmos em família o

primeiro aniversário do Mateus.Ele completou 3 anos de vida...

falaremos mais sobre ele daqui a pouco.

Alguns dias depois, entramos no avião de volta para casa!

Uma reunião especial

de jovens marcou o

encerramento das

atividades de Clubes

Bíblicos do ano.

Momento de celebrar

o crescimento e

desenvolvimento de

vidas!

E outro momento

histórico para nossa

família. A Ester

concluiu a pré-escola

e vai começar sua

“vida acadêmica”

oficial.
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Nota de gratidão especial
Ao longo do trimestre conseguimos os recursos necessários para a compra do nosso carro! 

Conseguimos um veículo 4x4, 2009 e que certamente será muito útil no serviço ao Senhor. 

Louvamos a Deus por ter mobilizado irmãos que generosamente ofertaram para esse objetivo.

A você que contribuiu, muito obrigado!

DEZEMBRO

O último mês do ano parecia pequeno para tudo que precisava

caber nele!

Logo no dia 2, duas coisas muito especiais: A chegada da Yohana

(irmã da Bibi) e seu marido, Rodrigo, para um tempo em família e

serviço no acampamento. E mais uma celebração dedicada ao

Mateus, comemorando um ano de sua chegada em nossa família.

Mateus Nyiko tem sido fonte de alegria, gratidão e aprendizado.

Somos muito abençoados por esse “Presente” que recebemos do

Senhor. Logo mais, no blog, tem textão para falar sobre isso.

E TEVE ACAMPAMENTO!!! Com o tema “De

Passagem”, nossa temporada começou

batendo recordes no acampamento Kids.

Lotação máxima e animação equivalente.

Veja alguns números da nossa temporada:

Somos muito gratos a todos que colaboraram com o bolsa acampante e com ofertas

especiais para que tudo isso pudesse acontecer! Você é parte importante desse

ministério.

Os números são ótimos...

Mas eles nem se comparam à alegria do

João ao ganhar uma Bíblia, à felicidade do

Yurán por poder cantar e dançar para

Jesus suas músicas preferidas, ao olhar de

esperança dos vários rapazes e moças que

entenderam estar de passagem e que

escolheram seguir a Cristo, fazendo do céu

seu destino eterno.

Essa foi a terceira temporada do Higino

como equipante. Ele é de outra província,

de uma pequena vila e contexto rural.Há

bastante tempo o conhecemos. Ele

participou de quase tudo que fizemos na

província de Gaza, na tentativa de

alcançar os jovens de lá.

Em janeiro de 2017, Higino fez Projeto

Timóteo e com isso achamos que

poderíamos dar a ele uma chance como

"conselheiro" do acampamento. Que grata

surpresa! Higino não só foi o melhor

conselheiro (sempre muito animado,

investindo pessoalmente nos seus

acampantes e ganhando boas notas na

arrumação do quarto) como foi o único

que concluiu todo o projeto de

crescimento espiritual que é proposto aos

equipantes.
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A seguir e servir a Cristo em Moçambique,

FAMÍLIA GOMES
Enéias Jr., Bibiana, Ester Nyeleti, Elisa Tsakissa e Mateus Nyiko

Contatos:
e-mail - eneiasjr.bibi@gmail.com

blog - gomesemmissao.wordpress.com

+258 827850570

+258 824741097
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