
Direto de Moçambique! 
Informativo (extraordinariamente) trimestral - Novembro de 2018 a Janeito de 2019 

Últimas e Primeiras Notícias 
Olá, queridos amigos, mantenedores e intercessores. 

A gente não costuma atrasar nossos informativos bimestrais, mas dessa vez aconteceu e pedimos desculpas por isso. A 

parte boa é que juntamos ainda mais novidades para compartilhar com vocês! 

Deu aquele sentimento de “UFA! DEU TUDO CERTO”! E então, em Dezembro mergulhamos na intensa e 

animada temporada de 22 dias do ACAMPAMENTO PALAVRA DA VIDA. 

O mês de Novembro foi nosso momento de concluir as atividades 

rotineiras para poder mergulhar de cabeça nos preparos finais de nossa 

temporada de acampamento. 

Tivemos os encerramentos dos discipulados, das atividades na escola sul 

africana,  o CelebrAção – que finaliza as atividades de Clubes Bíblicos – e 

o último Encontro de Treinamento de Equipantes visando o 

acampamento. 

Os números dos quadros dão uma idéia de 

como foi a temporada “Conectados”. Mas eles 

não te contam sobre os olhos atentos, as 

perguntas profundas e as confissões sinceras. 

Eles não revelam a disposição e a dedicação dos 

nossos equipantes voluntários, nem a gratidão 

que a gente sente por termos recebido de Deus 

esses amigos e parceiros de ministério. Pelos 

números você não sente o calor de 42 graus, o 

frescor da sombra das mangueiras e nem a animação contagiante dos acampantes que não 

querem ir embora no último dia… É, acho que você terá que nos visitar para saber de verdade 

como as coisas são!!! 



E por falar em visitas, nosso presente de Natal veio em forma de avós! Os pais do Enéias vieram 
participar da última semana de acampamento e depois curtimos juntos e intensamente alguns dias 
de férias com eles. Que privilégio!  

Janeiro chegou e com ele o Projeto Timóteo – um treinamento integral e intensivo, com duração de um mês, para líderes 
de juventude. Parte de nossa equipe está na província de Gaza em período integral, investindo na vida de 56 alunos, vindos 
de diferentes partes do país e que participam da quarta edição do “ProTim” (porque brasileiro dá apelido para tudo, não é 
mesmo?!). 

Nós colaboramos durante 
uma semana, com aulas 
sobre ministério com 
jovens, projetos especiais, 
apoio logístico e o que mais 
fosse necessário. No final 
de semana, Enéias liderou 
os alunos numa viagem à 
cidade de Chokwe, para 
praticar o aprendido. 

Enquanto os papais trabalham, os filhos acompanham e aproveitam para brincar 
bastante com os “primos” que Deus proveu (filhos dos demais missionários). De 
verdade… nosso coração transborda de gratidão com o cuidado e a bondade de Deus. 

Voltamos para casa e as crianças voltaram para a escola no dia seguinte. Ester foi para o 
segundo ano, Elisa para o último ano pré-escolar e Mateus iniciou a pré-escola. 
Louvamos a Deus pela oportunidade de nossos filhos estarem em uma escola cristã. 

Antes de janeiro acabar ainda temos um momento familiar muito especial: O 
aniversário da Ester. Nossa primeira filha completará 8 anos no dia 29. Já faz hora 
silenciosa sozinha logo que acorda, depois ajuda a irmã (que ainda não sabe ler) a fazer 
a dela. Ester é uma jóia preciosa que o Senhor nos deu para proteger e cuidar! Amamos 
muito essa menina e tomamos essa responsabilidade com temor e tremor. 

Assim a vida começa a entrar novamente na rotina… e a mamãe respira aliviada! hehe…  

PROJETOS ESPECIAIS 

Se você gosta de ajudar e ofertar para projetos especiais e específicos, temos duas oportunidades/necessidades para você 

se envolver. 

1. A Palavra da Vida Moçambique deu um passo de fé e iniciou o processo de compra de uma 

propriedade que abrigará nosso Centro de Treinamentos. Uma oportunidade pela 

qual já estávamos orando e um marco para os 10 anos de ministério no país. 

Precisamos completar os recursos para o pagamento integral e as pequenas 

reabilitações que precisam ser feitas na propriedade. Fale conosco para mais 

esclarecimentos e para saber como se envolver. 

2. Estamos avançando com o plano de começar a construir nossa casa. O caminho é longo, pois os recursos são curtos. 

Mas cremos que o Senhor pode nos abençoar com o que precisamos para tirar a casa do papel. O primeiro passo é o 

nosso muro… Quer nos ajudar? Responda este email e te contaremos mais sobre isso. 

Que seu 2019 seja abençoado e que possamos nos alegrar juntos por tudo que Deus 
nos permitir viver neste novo ano. Um grande abraço! 
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