
 Tempo de se Alegrar e Testemunhar                                                         
“ E voltaram os setena com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, ate 
os demônios se nos sujeitam.”  Lucas 10:17  

Que	a	Graça	e	a	Paz	do	Senhor	esteja	com	todos	os	irmãos.																																																																																														

Neste	 mês	 de	 Julho,	 tivemos	 uma	 experiência	 de	 êxito,	 semelhante	 a	 que	 os	
setenta	 discípulos	 tiveram	 ao	 serem	 enviados	 por	 Jesus.	 Voltaram	 eufóricos	
pois	 no	 nome	 de	 Jesus,	 puderam	 ver	 maravilhas	 acontecer;	 e	 assim	 foi	 em	
nossas	vidas	neste	mês,	vimos	o	cumprimento	da	palavra	do	Senhor	sobre	as	
nossas	vidas,	não	apenas	nos	milagres	realizados	pelo	Senhor,	de	sua	proteção,		
seu	 livramento,	 sua	provisão,	 pela	 saúde,	mas	por	 sermos	 salvos	 e	 por	nossa	
família	 ter	 sido	 chamada	 pelo	 Senhor	 para	 sermos	 instrumentos	 de	 salvação	
entre	as	nacoes.		
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Algumas	
Programações:	

Primeiro ciclo de visitas 
em Nacala-Velha 

Eu e Pr. Izequias na 
Construção do Portao  

Eu e Miss Gloria na 
Radio 

Eu, Ministrando na 
Igreja de Nacala Porto Hora da bagunça com 

meu parceiro “Dudu” 
Momento em família, 
na nossa Base 

Eu e Pr. Izequias no 
conserto dos carros



A	obra	do	Senhor	não	para,	 a	 cada	dia	que	passa	
sao	 novos	 os	 desaJ ios ,	 o	 aumento	 das	
responsabilidades,	e	o	desejo	de	ir	alem	para	que	o	
Reino	do	Senhor	continue	crescendo	nessa	Nação.	
Assumimos	mais	um	Distrito,	 	juntamente	com	ele	
mais	14	 congregações;	 Iniciamos	o	primeiro	 ciclo	
de	 visitas,	 conseguimos	 cobrir	 sete	 das	 quatorze,	
foi	um	tempo	muito	especial	e	vimos	o	cuidado	de	
Deus	conosco.  
Realizamos	o	segundo	treinamento	de	Dirigentes	
em	Alua,	so	que	dessa	vez	com	suas	esposas,	foi	
algo	tremendo	o	que	Deus	fez,	e	agora	todos	
querem	casar	para	legalizar	sua	situação.	Tcheiiii!	
Eu	e	Pr.	Izequias	fomos	para	Alua	para	fazer	os	
portões,	apesar	das	lutas	conseguimos	com	êxito	
cumprir	a	missão,	e	agora	falta	apenas	colocar	os	
blocos	vazados	para	a	conclusão	do	muro…
Ufaaaa!!!	Continuamos	com	o	programa	na	radio,	
onde	eu	e	a	Miss	Gloria	estamos	levando	a	palavra	
do	Senhor	toda	terça-feira.	O	Pastor	Izequias	tem	
nos	ajudado	muito	no	desaJio	de	consertar	os	
carros	da	base,	que	ja	estavam	praticamente	
desenganados,	pela	falta	de	recursos	tem	sido	um	
desaJio	maior,	mas	Deus	tem	feito	Milagres.	
Temos	tido	muitos	momentos	de	comunhão,	
orações	e	jejum	na	nossa	Base,	e	vivemos	hoje	um	
ambiente	de	família	e	isso	tem	sido	maravilhoso.		

Agradecimentos  
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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	Agemiw:	0,21																																																													“Os	Pretos”	

Alvos	de	Oração:	
Capacitação Divina para Liderar o Projeto 
em Moçambique    

Direção de Deus e Estratégias para 
capacitação dos Lideres 

Provisão de Recursos Financeiros para a 
Construção em Alua ( Igreja, Casa 
Pastoral e Centro Infantil) 

Por nossos familiares e Amigos 

Pela nossa saúde e proteção  

Avivamento sobre o Povo Moçambicano

“Conhecer a Deus, 
Alegrar o seu     
Coração e faze-lo 
Conhecido”

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	 semeado	 com	 muito	 amor	 e	 carinho.																																																																																																																						
Queremos	 agradecer	 aos	 nossos	 Pastores,	 Amigos,	 Familiares,	
parceiros	 de	 outras	 denominações,	 que	 Deus	 continue	
a b e n ç o a n d o	 r i c a m e n t e	 s u a s	 v i d a s .																																																																																										
Um	Beijo	dos	“Pretos”!!!			Tcheeeeeeiiiii	Gloooriiiaaaa!!!																																																																																																																	
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