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Graça e paz amado parceiro em missão !!!
Semana passada ouvimos uma palavra do nosso
amigo Ap. Siel, falando sobre missão e chamado, que
o chamado atende aos propósitos eternos de Deus e
que dentro da missão nós cumprimos este chamado.
Que maravilha relembrarmos que os propósitos de
Deus nos acompanham, onde estivermos, seja o
tempo que for. Em nossa missão aqui em Moçambique, queremos cumprir os
propósitos daquele que nos chamou.
60 x 1 ( Sessenta por Um ). Em Janeiro e fevereiro iniciamos uma campanha a
qual demos o nome de 60 x 1, sessenta minutos de oração diariamente. Foi um
tempo de intensificarmos e separarmos uma hora de oração diariamente, foram
dois meses juntamente com a igreja de clamor, busca e entrega.
Investimento de tempo e recursos na Formação de líderes - Temos focado
muito nesta área. Estamos treinando 15 líderes da Igreja dos Irmãos em Boane,
todos os sábados, 6 pastores e outros 9 líderes, num total de 15 obreiros. Um
povo simples, carente, mas que ama a Cristo e está desejoso de aprender do
Senhor. É uma igreja independente, e nós temos dado de graça o que
recebemos do nosso Pai. Também em nossa Igreja, temos investido nesta área.
Apesar de haver seminários bíblicos na cidade, estamos dando um curso de
teologia online para nossa liderança, algo maravilhoso, pois fomos abençoado
com a liberação deste curso. Toda segunda de nove e trinta as doze e trinta
temos treinado nossos lideres. Agradecemos muito ao Instituto Mundo Bíblico,
por esta parceria.
Escolinha Comunitária - Creche - Temos avançado com nossa creche “Rede
Amor e Compaixão”, com muito esforço e dedicação. As Necessidades são
muitas, mas podemos servir nossa comunidade cuidando de suas crianças.
Louvamos a Deus pelos
nossos amados colaboradores Laura e Joaquim
( professores ) e Enia ( conzinheira ). Recentemente tivemos uma reunião
com os pais e eles demonstraram muita satisfação pelos resultados.
Dez anos de Casados
Que alegria para nós foi podermos comemorar dez anos de matrimônio, sempre
comprometidos com o Reino de Deus, seja no Brasil ou no exterior. Ao longo
destes dez anos pudemos somar, formação, campo missionário, um lindo filho,
implantação de duas igrejas, provações, vitórias, muito amor, compreensão,
renuncia, enfim, tudo que é necessário para uma vida a dois intensa. Com
certeza temos que dizer EBENEZER, pois ele nos ajudou sempre. Obrigado
Senhor!
Muito obrigado por se unir a nós nesta missão, obrigado pelas orações, pelas
contribuições, obrigado àqueles que ligam ou mandam mensagens pessoais de
encorajamento.
Que Deus te abençoe grandemente!
Com carinho, vossos missionários,
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1. Recursos financeiros. Pessoais e
para os projetos.
2. Terreno da Igreja. Continuamos
em oração para que as liderança
comunitária
do
bairro
passe
definitivamente o terreno que temos
utilizado para o nome da nossa
associação.
3. Saúde emocional.

física, espiritual e

5. Parceiros para os projetos.
Precisamos de parceiros específicos
para o
ministério. Sustento para
nossos obreiros e projetos, a creche, o
ministério com esporte e implantação
de igrejas.
6. Recursos para Formação de
Obreiros. Este ano além de darmos
formação para nossos obreiros locais,
estamos dando um curso para obreiros
de uma outra denominação a 45 km
de Maputo.
6. Necessitamos de muita unção e
Graça da parte do Senhor para
nossas vidas.
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