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Entre dores e bênçãos...

Desde o final de junho, nossa família se viu dividida entre uma agenda cheia de 
compromissos ministeriais e uma necessidade de cuidados especiais na área da saúde.

A cada semana, alguém manifestava um sintoma, uma dor, um desconforto diferente. E 
quando um evento maior se aproximava, nossa oração se redobrava para que 
estivéssemos em condições de cumprir com excelência nossas responsabilidades.

Louvamos a Deus porque, mesmo em meio a crises alérgicas, viroses, amidalites, dores de 
dente, de cabeça, de barriga, infecções intestinais e urinárias, Ele nos sustentou e permitiu 
que houvesse serviço e descanso quando cada um era preciso.

Vamos relembrar alguns momentos...

Foram quatro dias de muita 
diversão, interação e tempo na 
Palavra de Deus. O tema que nos 
guiou foi “DO SOMETHING – Para 
uma vida que vale a pena!”. 
Além de falarmos claramente o 
Evangelho, expomos as histórias 
do rei Josias e Filipe (com o 
etíope), e nas manhãs estudamos 
uma série sobre armadilhas na 
caminhada cristã. Cremos que 
jovens foram motivados a FAZER 
ALGO QUE VALE A PENA em seu 
contexto.

Em nosso blog você pode ler mais 
sobre como foi o Acampamento 
Universitário, ver muitas fotos e 
conferir o testemunho de diversos 
jovens que estiveram conosco.

ACAMPAMENTO UNIVERSITÁRIO
Ele é todo “diferentão”! Com a proposta de ser bílingue (inglês-português, mas o 
changana está sempre por ali também), para um público mais velho (a partir do 18 anos), 
a maioria cursando alguma faculdade, bem urbano, mais “antenado” com as 
tendências tecnológicas e com desafios muito específicos e próprios dessa fase da vida. 
Por isso também exige bastante planejamento!



ORE CONOSCO
- Pela nossa saúde: enquanto escrevo (Bibi), Enéias está em tratamento com antibiótico. Parece que “a 

fase” ainda não acabou. Realmente estamos um pouco cansados de tantas idas aos médicos, exames e 

farmácias. Deus tem provido os recursos, mas imagine como orçamento também sofreu com tudo isso. 

Que o Senhor nos restaure completamente, em todas as áreas.

- Pelas oportunidades ministeriais: São muitas! ALELUIA! Que tenhamos discernimento para perceber onde 

devemos concentrar mais tempo e esforços. Que sejamos sábios para aproveitar cada oportunidade. Que 

sejamos totalmente dependentes do Senhor para executar qualquer tarefa!

- Pelo nosso tempo em família: Que sejamos sempre atentos ao equilíbrio no uso do tempo, pastoreando 

nossos filhos com alegria e amor! Que as demandas ministeriais não nos distraiam do que é mais 

importante.

- Pelos próximos eventos: o último bimestre do ano é CHEIO de planejamentos e atividades. Especialmente 

nossa temporada de Acampamentos em Maputo. Que sejamos criativos, sem perder o zelo pela 

fidelidade ao ensino da Palavra de Deus.

ACAMPAMENTO EM CHOKWE
O oposto do acampamento universitário! 
Mas já faz alguns anos que parte de nossa 
equipe, levando alguns equipantes 
voluntários, vai até essa pequena vila na 
província de Gaza para realizar esse 
acampamento em parceria com alguns 
missionários locais- Ministério Hlauleka.

Com a visão de alcançar jovens que não 
teriam acesso a um programa como o 
acampamento, não apenas da cidade, mas 
das vilas ao redor também, a equipe de lá 
têm nos ensinado muito sobre como servir 
com simplicidade, porém muita excelência.

A cada ano somos surpreendidos pela 
quantidade de pessoas que participam e 
pela qualidade do tempo com eles. Este ano 
não foi diferente!

Em nosso blog essa história está contada em 
detalhes e tem até um vídeo resumindo o 
que foi esse tempo de serviço em Chokwe. 
Passe lá!

Vou dar o meu máximo para 

partilhar o que tenho 

aprendido de Deus com os 

jovens de minha igreja, sendo 

exemplo de integridade. Sou 

passageiro, e gostaria de fazer 

diferença pelo menos na vida 

de uma pessoa pela graça de 

Deus.    Horácio Macuacua

Irmãos e amigos, temos muito mais para compartilhar. Nós realmente nos sentimos 
privilegiados por servir o Senhor em tempo integral aqui em Moçambique. Mas 
gostaríamos de pedir, de forma muito especial, que você investisse um tempo de oração 
por nossa família e ministério hoje. Você pode fazer isso?

Vamos continuar trabalhando para que muitos jovens 
sejam libertos das dores do pecado e da culpa. Para que 
conheçam o único remédio que pode salvar suas vidas: 
JESUS!

Agradecemos sua parceria em nosso ministério. Você é 
parte do que o Senhor tem feito pela juventude 
moçambicana.

Estamos juntos!

Contatos: e-mail - eneiasjr.bibi@gmail.com / blog - gomesemmissao.wordpress.com / Whatsapp - +258 827850570 /+258 824741097

Caso tenha o desejo de investir em nossa família e ministério, entre em contato para mais informações.
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