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      CENTRO INFANTIL JOHN WESLEY-MOÇAMBIQUE 

Que possamos ser alvo das 

vossas orações, neste meses as 

crianças tem sofrido muito com 

malária  por isso muitas 

crianças  faltam no Centro 

Infantil, Que o Senhor possa 

restaurar aquelas que estão 

com malária. Que  a palavra de 

Deus que temos semeado nos 

corações possam dar frutos. 

 

Miss.Roseli Araújo 

E-mail: 

miss.roseliaraujo@hotmail. 

com 

WatsApp: +258849089531  

 

Agemiw  

Agência Missionaria 

 Wesleyana 

Bradesco Agência: 3403-7  

Conta C: 9.900-7 

        Nós agradecemos  

por você fazer parte deste 

projeto! 

 

            Compartilhando as bençãos! 
 
     Não podemos deixar de contar as 

benção do Senhor. Não podemos 

deixar de agradecer a Deus e as pessoas 

que ele tem movido para nos abençoar. 
Fizemos o apelo dos ventiladores para 

as salas de aulas,  para a honra e golria 

do Senhor dois irmãos sentiram no 

coração de nos abençoar com os 

ventiladores para todas as salas de aulas 

gloria a Deus por isso. Obrigado Irmão 

Edivaldo Silva e irmã Elisama Trindade e 

tantos outros que têm nos abençoado. 

     A paz do Senhor Jesus! 

     Mais uma vez estamos aqui 

para conta o que o Senhor tem 

feito.  No dia 1º de Junho come-

moramos no Centro Infantil o dia 

da Criança, como todos os anos o 

Senhor nos deu condições de tra-

zer a alegria para elas, e nos ale-

grarmos juntos. Nós servimos 

um  delicioso  matabicho (café da 

manhã). Houve apresentação de 

teatro das crianças ,depois a ale-

gria esperada, os brinquedos. 

Neste dia também os pais levam 

roupa nova que comprram para 

colocar no seus filhos,  nos reuni-

mos como uma grande família, as 

mães prepararam  ante o seu 

almoço para comer com os seus 

filhos no Centro Infantil é algo 

muito lindo. Os pais começam 

juntar dinheiro muito cedo para 

neste dia ter algo para oferecer, 

comida ou roupa, eles sempre 

oferecer  alguma coisa para a 

criança. Esse dia é um dia espe-

cial, e para nos é uma alegria 

poder fazer parte deste momen-

to e poder trazer  um pouco de 

alegria para elas .  



Este bloco pode conter entre 

150 e 200 palavras. 

Uma das vantagens de utilizar 

o boletim como veículo pro-

mocional é o facto de poder 

reutilizar conteúdos de outro 

material de marketing, tais 

como comunicações à impren-

sa, estudos de mercado e 

relatórios. 

Apesar de o objectivo princi-

pal da distribuição de um 

boletim ser a venda do produ-

to ou serviço, o segredo para 

o sucesso de um boletim é 

torná-lo útil para os leitores. 

Um modo excelente de adi-

cionar conteúdo útil a um 

boletim é desenvolver e 

escrever os seus próprios 

artigos, incluir um calendário 

de acontecimentos futuros ou 

uma oferta especial que pro-

mova o produto. 

Também poderá encontrar 

artigos para o boletim aceden-

do à World Wide Web. Pode 
escrever sobre vários tópicos, 

mas não crie artigos demasia-

do longos. 

Grande parte do conteúdo do 

boletim pode ser utilizado no 

Web site. O Microsoft Publi-

sher fornece um modo sim-

ples de converter um boletim 

numa publicação da Web. 

Deste modo, quando tiver 

terminado de o escrever, 

pode convertê-lo num Web 

site e publicá-lo. 

milhares de imagens de Cli-

pArt que poderá seleccionar e 

importar para o seu boletim. 

Existem ainda várias ferramen-

tas que poderá utilizar para 

desenhar formas e símbolos. 

Após ter seleccionado uma 

imagem, coloque-a perto do 

artigo. Certifique-se de que 

coloca a legenda perto da 

imagem. 

Este bloco pode conter entre 

75 e 125 palavras. 

A selecção de imagens ou 

gráficos é uma parte impor-

tante da adição de conteúdo 

ao boletim. 

Pense no seu artigo e pergun-

te a si próprio se a imagem 

suporta ou melhora a mensa-

gem que está a tentar transmi-
tir. Evite seleccionar imagens 

que pareçam estar fora do 

contexto. 

O Microsoft Publisher inclui 

Título do bloco interior 

Título do bloco interior 

Título do bloco interior 

novos procedimentos ou 

melhorias registadas na 

empresa. Os valores de ven-

das ou lucros indicarão o 

crescimento da empresa. 

Alguns boletins incluem uma 

coluna que é actualizada em 

todas as edições, tal como 

uma coluna de conselhos, uma 

crítica a livros, uma carta do 
presidente ou um editorial. 

Também poderá apresentar 

novos funcionários ou os 

melhores clientes ou fornece-

dores. 

Este bloco pode conter entre 

100 e 150 palavras. 

Os temas que podem apare-

cer nos boletins são virtual-

mente ilimitados. Pode incluir 

histórias sobre tecnologias ou 

inovações actuais na sua área 

de negócios. 

Também poderá indicar ten-

dências comerciais ou econó-
micas ou fazer previsões para 

os seus clientes. 

Se o boletim for distribuído 

internamente, poderá falar de 

“Para chamar 

a atenção do 

leitor, coloque 

uma frase 

interessante ou 

uma citação do 

bloco aqui.” 
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Legenda que descreve 
a imagem ou gráfico. 

Legenda que descreve 
a imagem ou gráfico. 



Este bloco pode conter entre 

150 e 200 palavras. 

Uma das vantagens de utilizar 

o boletim como veículo pro-

mocional é o facto de poder 

reutilizar conteúdos de outro 

material de marketing, tais 

como comunicações à impren-

sa, estudos de mercado e 

relatórios. 

Apesar de o objectivo princi-

pal da distribuição de um 

boletim ser a venda do produ-

to ou serviço, o segredo para 

o sucesso de um boletim é 

torná-lo útil para os leitores. 

Um modo excelente de adi-

cionar conteúdo útil a um 

boletim é desenvolver e 

escrever os seus próprios 

artigos, incluir um calendário 

de acontecimentos futuros ou 

uma oferta especial que pro-

mova o produto. 

Também poderá encontrar 

artigos para o boletim aceden-

do à World Wide Web. Pode 
escrever sobre vários tópicos, 

mas não crie artigos demasia-

do longos. 

Grande parte do conteúdo do 

boletim pode ser utilizado no 

Web site. O Microsoft Publi-

sher fornece um modo sim-

ples de converter um boletim 

numa publicação da Web. 

Deste modo, quando tiver 

terminado de o escrever, 

pode convertê-lo num Web 

site e publicá-lo. 

milhares de imagens de Cli-

pArt que poderá seleccionar e 

importar para o seu boletim. 

Existem ainda várias ferramen-

tas que poderá utilizar para 

desenhar formas e símbolos. 

Após ter seleccionado uma 

imagem, coloque-a perto do 

artigo. Certifique-se de que 

coloca a legenda perto da 

imagem. 

Este bloco pode conter entre 

75 e 125 palavras. 

A selecção de imagens ou 

gráficos é uma parte impor-

tante da adição de conteúdo 

ao boletim. 

Pense no seu artigo e pergun-

te a si próprio se a imagem 

suporta ou melhora a mensa-

gem que está a tentar transmi-
tir. Evite seleccionar imagens 

que pareçam estar fora do 

contexto. 

O Microsoft Publisher inclui 

Título do bloco interior 

Título do bloco interior 

Título do bloco interior 

novos procedimentos ou 

melhorias registadas na 

empresa. Os valores de ven-

das ou lucros indicarão o 

crescimento da empresa. 

Alguns boletins incluem uma 

coluna que é actualizada em 

todas as edições, tal como 

uma coluna de conselhos, uma 

crítica a livros, uma carta do 
presidente ou um editorial. 

Também poderá apresentar 

novos funcionários ou os 

melhores clientes ou fornece-

dores. 

Este bloco pode conter entre 

100 e 150 palavras. 

Os temas que podem apare-

cer nos boletins são virtual-

mente ilimitados. Pode incluir 

histórias sobre tecnologias ou 

inovações actuais na sua área 

de negócios. 

Também poderá indicar ten-

dências comerciais ou econó-
micas ou fazer previsões para 

os seus clientes. 

Se o boletim for distribuído 

internamente, poderá falar de 

“Para chamar 

a atenção do 

leitor, coloque 

uma frase 

interessante ou 

uma citação do 

bloco aqui.” 
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Legenda que descreve 
a imagem ou gráfico. 

Legenda que descreve 
a imagem ou gráfico. 



Endereço da actividade 

Linha de endereço 2 

Linha de endereço 3 
Linha de endereço 4 

Tel: 219-235-401 
Fax: 219-235-401 

Correio electrónico: 
alguem@example.com 

Este é um bom local para incluir um pequeno parágrafo sobre a orga-

nização. Pode incluir o objectivo da organização, a missão, data de 

fundação e um pequeno historial. Também pode incluir uma breve 

lista dos tipos de produtos, serviços ou programas que a organização 

fornece, a cobertura geográfica (por exemplo, os mercados nacionais 

ou europeus) e um perfil dos tipos de clientes ou membros a servir. 

Também é útil incluir um nome de contacto para que os leitores pos-

sam obter mais informações sobre a organização. 

NOME DA EMPRESA 

incluí-los aqui. Poderá indicar 

aos leitores outras formas de 

comunicação que tenha criado 

Este bloco pode conter entre 

175 e 225 palavras. 

Se o boletim for dobrado e 

enviado pelo correio, este 

bloco irá aparecer na parte de 

trás. Por este motivo, deve 

torná-lo fácil de ler de relance. 

Uma sessão de perguntas e 

respostas é um bom meio 

para atrair a atenção dos leito-
res. Poderá compilar as per-

guntas que recebeu desde a 

última edição ou resumir algu-

mas perguntas genéricas que 

sejam frequentemente coloca-

das sobre a sua organização. 

Uma lista de nomes e cargos 

dos gestores da organização é 

um modo de dar um toque 

pessoal ao boletim. Se a orga-

nização for pequena, poderá 

indicar os nomes de todos os 

funcionários. 

Se tiver preços de produtos 

ou serviços padrão, poderá 

para a organização. 

Poderá também utilizar este 

espaço para lembrar aos leito-

res de que devem marcar nos 

calendários um determinado 

acontecimento regular, tal 

como uma reunião ao peque-

no-almoço de fornecedores 

que ocorre todas as terceiras 

terças-feiras de cada mês ou 

um leilão de caridade bienal. 

Se tiver espaço, pode inserir 

uma imagem de ClipArt ou 

qualquer outro gráfico. 

Título do bloco da página de contracapa 

Linha com o slogan da empresa. 

Organização 

Legenda que descreve a ima-
gem ou gráfico. 

Estamos na Web! 

example.com 


