
 Tempo de Discernir!!!                                                        
“ Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: Vem, encontremo-nos 
numa das aldeias da planície de Ono. Eles, porém, intentavam faze-
me mal”.  Neemias 6:2 
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Visita as Igrejas de 
Alua - Essa é a nossa 
Igreja de Namacoe

Informativo - Maio 
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Algumas 
Programações:

Visitas as Igrejas da 
Região de Alua 

Reunião com os 
Missionários  

Miss.Gloria 
ensinando a Palavra 

O “Magaiver - Pastor 
Izequias, meu Brada 

Tempo de adoração e 
manifestação de Deus 
na IMW Nacala Porto 

Despedida dos nossos 
amigos Morgana & 
Wilke

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

O povo de Deus tem vivido dias difíceis, onde como nesse texto de 
Neemias, muitos inimigos tem tentado nos tirar do centro da vontade de 
Deus, nos trazendo mensagens para nos tirar do propósito. Acredito que isso 
esta acontecendo como um contra ataque a todo o povo de Deus, porem 
que o Senhor nos de discernimento como deu a Neemias, para percebermos 
a cilada do maligno e permanecer na ultima palavra que o Senhor falou para 
nós. Que venhamos permanecer firmes, inabaláveis, diante do engano que  
nos sobrevier, esperando confiantes, o agir de Deus sobre as nossas vidas!
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Código da Agemiw: 0,21                                          “ Os Pretos ”

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 
a Construção da Igreja de Alua 

Por nossos familiares e Amigos 

Pela nossa saúde e proteção  

Avivamento sobre o Povo 
Moçambicano 

 Para Deus Levantar Mantenedores 

Recursos para nossa Ida ao Brasil em 
Outubro de 2017

“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 
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”!!! 

Agradecimentos

Neste mês de Maio, voltamos as nossas visitas 
as congregações de Alua, visitamos as 10 Igrejas 
que somos responsáveis, um tempo de ajustes, 
correções, para o melhor andamento da obra de 
Deus; fizemos um novo planejamento e estamos 
crendo nos milagres que Deus fará! Estamos 
sonhando com o inicio da construção da Igreja 
Sede de Alua, são muitos os desafios, mas 
estamos confiantes que tudo se dará no tempo 
de Deus, contamos com suas orações. 
Recebemos em nossa casa, dois amigos da 
Beira, e foi um tempo muito precioso para nós.

Estivemos ministrando na Igreja de Nacala Porto, onde Deus 
tem se derramado de maneira sobrenatural. Continuamos a 
cada 15 dias com os nossos cultos entre missionários, para 
buscar um renovo e fortalecimento no Senhor. Já estamos 
também sonhando com a Maternidade, e ansiosos por essa 
nova etapa, mas esperando o Senhor abrir a madre. Nosso 
amigo Pastor Izequias, Magaiver fazendo de tudo um pouco, 
cortando meu cabelo, pro visual ficar melhor…kkkkkkkk          
Ainda á um longo caminho a percorrer, muitos desafios para 
superar, gigantes a derrubar, novos horizontes a desvendar, 
as vezes vem o medo, porem ele não será capaz de parar 
aquilo que Deus gerou em nós! Então a ordem é pra Marchar!!
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