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A alegria por 
estarmos grávidos 

Informativo - Fevereiro 
FABRICIO & GLORIA                                                                                                                                      28 DE FEVEREIRO DE 2018

Algumas 
Programações: 

Ministrando na 
Igreja de Namacoe 

Visita as Igrejas de 
Alua 

 Aniversário de 9 
anos de Casados 

Apresentando um 
pequeno ao Senhor

Traçando metas para 
o ano de 2018  

Desafios a vencer nas 
congregações de Alua

Que a Graça e a Paz do Senhor Jesus Cristo esteja com  todos os Irmãos.

Tcheeeeeiiiiii Glória… Depois de nosso tempo de oxigenação no Brasil, 
regressamos a nossa terra gloriosa, Moçambique. Já estávamos com 
saudades de estar em casa; é ate um pouco estranho, mas sentimos como 
se nesse tempo aqui fosse nosso lar. Chegamos bem em Nacala, mas não 
conseguimos conter as saudades dos irmãos e fomos fazer uma surpresa 
para o povo de Alua. Foi uma grande festa com a nossa chegada, 
principalmente quando souberam que a Missionária Gloria está grávida. Foi 
incrível a demonstração de carinho e amor de alguns irmãos. Chegamos 
com muitas idéias,  com o planejamento para este ano de 2018, então, a 
obra não pode parar e nem estagnar, por isso Mãos a Obra!!!!

 Mãos a Obra 
“ Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com bom grado a teu 
vinho, pois Deus se agrada das tuas obras “ Eclesiastes 9:7
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Alvos de Oração:
Capacitação Divina para Cuidar do 
Campo Missionário de Alua    

Direção de Deus e Estratégias para 
capacitação dos Lideres 

Provisão de Recursos Financeiros para 
finalizar a Construção da Igreja de Alua 

Pelo nosso tempo de gestação 

Pela nossa saúde e proteção  

Avivamento sobre o Povo 
Moçambicano 

 Para Deus Levantar Mantenedores 

Recursos para nossas despesas de 
passagens para ter a Anna no Brasil

“Conhecer a Deus, 
Alegrar o seu 

Coração e faze-lo 

Ao chegar em Nacala-Porto, iniciamos o 
planejamento para 2018. Preparamos os materiais 
para os treinamentos, as planilhas financeiras das 
congregações. Fizemos alguns ajustes com os 
nossos presbíteros, considerando os pontos 
positivos e negativos do ano passado, e montamos 
um trilho para seguirmos neste ano, visando a 
estruturação e crescimento da região de Alua. 
Temos alguns desafios em relação as construções, 
tanto do reparo de algumas congregações, como 
finalizar a construção de Igreja de Alua, mas 
estamos confiantes na provisão do Senhor!

Ficamos extremamente felizes, pois a região de Alua tem 
crescido e se estruturado, fiquei muito surpreso ao ver como 
estão as Igrejas, mesmo depois de 3 meses ausente. 
Estamos vivendo um momento único em nossas vidas, nossa 
primeira gestação, Aninha esta crescendo bem e saudável 
graças a Deus. A cada dia uma experiência nova, tem sido um 
tempo maravilhoso para nós. Temos um grande desafio, 
estamos sonhando que o parto seja no Brasil, ao lado de 
nossa família e amigos, e por algumas questões em relação a 
estrutura dos hospitais da região em que moramos, pois não 
são as condições ideais. Estamos crendo na provisão divina 
para conseguirmos comprar as passagens, mas sabemos que 
o Senhor não perdeu o controle e fará o melhor para nós.

Sabemos que a obra de Deus não se faz sozinho, e que nenhum de 
nos somos “super” a ponto de não precisar de ninguém, por isso 
queremos agradecer a todos que tem orado por nos, todos que tem 
entrado em contato conosco pelo Facebook, WhatsApp, E-mail. 
Somos muito gratos por aqueles que tem contribuído, e que tem 
acreditado em no’s e no chamado de Deus em nossas vidas e tem 
s e m e a d o c o m m u i t o a m o r e c a r i n h o .                                                                                                                      
Queremos agradecer aos nossos Pastores, Amigos, Familiares, 
parceiros de outras denominações, que Deus continue abençoando 
ricamente suas vidas.                                                                                             

Um Beijo dos “Pretos”!!! 

Fabricio Mustafa & Gloria Silva 
Facebook: Fabricio Mustafa Leal                                                                   
WhatsApp: +55 (68) 9974-3881                                                                                         
E-mail: fabricio_mustafa@hotmail.com

Facebook: Gloria Silva                                                                                     
WhatsApp: +258 84254-2528                                                                                
E-mail: gloria_fabricio@hotmail.com                                     

Código da Agemiw: 0,21                                          “ Os Pretos ”
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