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Surpreendidos novamente e querendo mais!
Em Setembro e em Outubro, algumas vezes ficamos diante de uma situação que traz 

sempre um misto de apreensão e expectativa: por quantas pessoas devemos esperar?

A gente ora, planeja, faz anúncios no facebook, liga para os pastores, manda 

mensagem para as igrejas, manda whatsapp... e tenta descansar confiando que Deus 

vai enviar os que Ele deseja!

Bom... Ele mandou mais do que imaginávamos! Vamos aos destaques do bimestre:

SEMINÁRIO PARA CASAIS

No seminário para casais (REVITA), 100 participantes já 

seria um bom número. Mas o Senhor levou 120 pessoas 

para serem ministradas em questões bíblicas 

fundamentais nos relacionamentos familiares.

Fomos apoiar nossos companheiros de equipe Carlos e

Zéza, que normalmente ministram esse seminário. Um

tempo de edificação e aprofundamento cultural.

ETE - ENCONTRO E TREINAMENTO DE EQUIPANTES

Em Setembro também começamos uma série de 

treinamentos para quem deseja ser equipante em 

nossos acampamentos. Fazemos um encontro por mês 

até a temporada começar. Nossa expectativa para o 

primeiro era de termos uns trinta jovens... VIERAM MAIS 

DE 50!!! Corre comprar mais pão, pessoal!

Normalmente, para o segundo treinamento, o número 

diminui. Não dessa vez! Novamente tivemos mais de 50 

jovens participando! Lá fui eu (Bibi) correr até a padaria 

de novo (rs).

PROJETO TITO - MÓDULO 3

No início de Outubro fomos 

apoiar parte de nossa 

equipe em um dos módulos 

do Projeto Tito (um programa 

para treinamento de 

pastores). Apesar do Enéias 

ter algumas tarefas definidas, 

o Senhor nos surpreendeu 

com momentos de 

encorajamento, mais 

aprendizado cultural, 

oportunidades de serviço e 

tempo de muita qualidade 

com nossos filhos (que 

estavam de férias).
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Moçambique - África

Deus está realmente interessado em que Seu nome seja glorificado pela 

juventude moçambicana. E você? Temos uma oportunidade muito 

especial para você participar conosco disso tudo! Se você ainda não 

conhece o Projeto Acampante, contate-nos e veja como é simples ajudar 

uma criança ou um jovem a participar do nosso acampamento!

Por falar nisso, estamos preparando tudo para nossa temporada que 

começa em Dezembro. Temos orado e trabalhado para chegarmos a 300 

acampantes. Mas vamos ver quais as surpresas o Senhor tem para nós!

PROCLAMAÇÃO PV

Um dos eventos mais imprevisíveis para 

nós é o ProclamAÇÃO PV. Um programa 

evangelístico, cheio de esportes, jogos e 

brincadeiras. Esperávamos umas 

trezentas pessoas... mais de 450 

compareceram! E quando o evangelho 

foi pregado, muitos levantaram suas 

mãos, foram divididos em grupos 

pequenos e novamente ouviram o 

Evangelho. Desses, 75 decidiram 

entregar suas vidas para Jesus! ALELUIA!

UM TESTEMUNHO SURPREENDENTE

Durante este bimestre Deus também nos surpreendeu com uma mensagem que a 

missionária Zeza, de nossa equipe, recebeu, de uma jovem alcançada em 2011 em 

nosso acampamento:

“Bom dia mãe, tudo bem? Eu estou bem, graças a Deus, só com saudades vossas; faz 

um bom tempo que não vejo a senhora, mas sempre oro para que o Senhor nosso Deus 

possa vos proteger e cuidar. Espero ansiosamente vê-la de novo para contar que ainda 

estou firme e Deus tem se mostrado fiel. Já casei e agora estou a estagiar em 

contabilidade e auditoria. Estou me preparando para participar do Projecto Timóteo no 

próximo ano. Aqui é ... convertida na PV (Uma ex-acampante do primeiro 

acampamento em Macia - Jan/2011). Já fui secretária da juventude de minha igreja, e 

agora sou professora de crianças.”

Agradecemos sua parceria. Você faz parte do plano de Deus 

para alcançar a juventude moçambicana com o Evangelho de 

Cristo! Ore e contribua.

Estamos juntos!

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

Processo concluído

Louvamos a Deus porque também nesse bimestre concluímos no Brasil o 

processo de homologação de sentença da adoção do Mateus. Em 

Outubro, comemoramos mais um ano de vida dele. Ele agora também é 

cidadão brasileiro, com a esperada certidão de nascimento! Agradecemos 

aos irmãos que nos ajudaram e intercederam por nós. Um agradecimento 

especial à querida amiga e advogada Camila Lima que foi um presente de 

Deus e excelente em todo o processo.
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