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“	Todo	lugar	que	pisar	a	planta	dos	teus	pés,	vo-lo	tenho	dado,	como	prometi	a	
Moises.	Desde	o	deserto	e	do	Líbano,	até	o	grande	rio,	o	rio	Eufrates,	toda	a	terra	dos	
heteus,	e	até	o	grande	mar	para	o	poente,	será	vosso	termo.	Ninguém	te	poderá	
resistir,	todos	os	dias	da	tua	vida.	Como	fui	com	Moises,	assim	serei	contigo;	não	te	
deixarei,	nem	te	desampararei.	Esforça-te,	e	tem	bom	animo,	porque	tu	faras	este	
povo	herdar	a	terra	que	jurei	a	seus	pais,	que	lhes	daria.	Tão	somente	esforça-te	e	se	
muito	corajoso.	“	Josué	1:4	ao	7	
	
Graça	e	Paz	aos	amados	irmãos	em	Cristo	Jesus	
	
Iniciamos	o	ano	de	2017	com	a	chegada	de	um	novo	casal	em	nossa	equipe,	Pastor	Joel	
e	Missionaria	Milla	que	chegaram	em	dezembro	de	2016,	um	novo	tempo	se	iniciou	em	
nossas	vidas,	com	uma	reformulação	no	âmbito	da	liderança	do	Projeto,	onde	não	mais	
estarei	como	o	líder,	mas	passando	a	função	ao	Pastor	Joel	que	agora	assumirá	tão	árdua	
tarefa.	
Como	todos	sabem,	passamos	por	dois	momentos	terríveis	no	ano	de	2016,	mas	um	
deles	 afetou	diretamente	o	 inicio	 dos	 trabalhos	de	2017;	 que	 foi	 o	 capotamento	do	
nosso	carro.	Pois	era	o	único	veículo	disponível	para	que	todos	pudessem	fazer	visitas	
as	aldeias.	

Então	 iniciamos	 o	
processo	 de	 restauração	
do	 veículo,	 com	 a	 ajuda	
importantíssima	 do	
Pastor	 Izequias,	 que	 de	
maneira	 incansável	
trabalhou	para	que	o	nosso	carro	voltasse	a	estar	intacto.	

Recebemos	algumas	ofertas;	entre	elas,	do	nosso	Bispo,	da	SGM,	e	de	alguns	amigos	
que	semearam	para	que	a	obra	do	Senhor	não	parasse	por	conta	da	falta	de	transporte,	
e	em	menos	de	três	meses	o	nosso	carro	estava	em	plenas	condições	de	uso;	com	isso	
conseguimos	retomar	as	visitas	nas	aldeias	em	tempo	hábil,	para	não	prejudicar		o	nosso	
planejamento	 anual,	 isso	 é	 o	 andamento	 de	 todo	 o	 projeto	 no	 ano	 de	 2017.	
Não	o	bastante,	Deus	falou	ao	meu	coração	que	este	ano	de	2017	seria	extraordinário,	
e	eu	cri	nessa	palavra	liberada	da	parte	de	Deus.	Então	Deus	colocou	em	meu	coração	o	



proposito	de	consertar	a	nossa	caminhonete,	que	estava	a	quase	três	anos	com	o	motor	
batido	(por	aquecimento).	 	Quase	chegamos	a	vender	o	carro	como	sucata,	porem	o	
melhor	de	Deus	ainda	estava	por	vir.	Começamos	a	trabalhar	mesmo	sem	ter	todo	o	

recurso,	 e	 Deus	 honrou	 a	 nossa	 fé!	 O	 pastor	 Izequias	
mais	 uma	 vez	 desenvolvendo	 um	 papel	 de	 suma	
importância,	fazendo	o	motor	do	carro	com	maestria,	e	
em	 dois	 meses	 o	 carro	 já	 estava	 em	 pleno	
funcionamento	para	a	glória	de	Deus!	Esse	feito	foi	um	
sonho	realizado,	pois	entristecia	o	nosso	coração	ver	um	
veículo	daquele	porte,	abandonado	daquela	maneira.	
Quase	não	conseguíamos	acreditar	o	que	Deus	estava	

fazendo	em	menos	de	três	meses,	era	realmente	extraordinário.	
No	mês	de	 fevereiro	ocorreu	a	 transição	do	Projeto,	para	a	 liderança	do	Pastor	 Joel	
Tavella,	que	começou	a	se	inteirar	de	todo	o	funcionamento	do	Projeto.	
Iniciamos	as	visitas	nas	congregações	de	Alua,	pois	fomos	designados	pelo	Bispo	Geraldo	
Lucio	a	cuidar	daquele	campo	missionário	composto	por	dez	Igrejas.	
Desde	 o	 ano	 passado,	 iniciamos	 um	 processo	 de	 reformulação	 e	 estruturação,	
estabelecemos	um	trilho,	que	iria	fazer	com	que	o	trabalho	se	fortalecesse	ainda	mais	
naquela	região.	Caminhando	para	que	em	tempo	oportuno	
se	torne	uma	Igreja	de	facto	autóctone.	
No	mês	de	abril	tive	uma	experiência	única	em	minha	vida,	
fui	 surpreendido	 com	 o	 convite	 do	 nosso	 Bispo	 Geraldo	
Lucio	 para	 participar	 do	 Concilio	 da	 Região	 Europeia	 e	
África.	 Foram	 momentos	 inesquecíveis,	 onde	 fui	 muito	
ministrado	pela	presença	do	Espirito	Santo	e	pelo	carinho	
com	o	qual	fui	recebido	por	todos	os	irmãos	portugueses.	
Após	o	meu	retorno	de	Portugal,	intensificamos	ainda	mais	as	nossas	visitas	nas	
aldeias.	Começamos	o	processo	de	introdução	do	Pastor	Joel	e	Missionaria	Milla	na	
região	de	Nacala	(Nacala-Velha	e	Memba),	visitamos	com	os	mesmos	cada	uma	das	
congregações	que	eles	estariam	trabalhando	diretamente	ao	longo	do	ano	de	2017.	

Estar	com	esses	irmãos	da	região	de	Nacala,	foi	
uma	oportunidade	muito	preciosa,	pois	ao	meu	
ver	 é	 a	 região	mais	 difícil	 de	 se	 trabalhar	 em	
todos	 os	 sentidos;	 porém,	 o	 amor,	 carinho,	
alegria,	 serviço	 que	 esses	 irmãos	 sempre	 nos	
receberam,	 marcou	 nossos	 corações	 e	 nos	
deixou	 com	 aquele	 sentimento	 de	 saudades.	
Porem	 nossos	 esforços	 agora	 estão	
direcionados	 para	 a	 região	 de	 Alua.	

	
Durante	 o	 mês	 de	 junho	 são	 realizados	 os	 batismos	 em	 todas	 os	 três	 campos	
missionários;	Namialo,	Nacala	e	Alua.	Tivemos	uma	ideia	de	fazer	um	batismo	diferente	
neste	 ano,	 conseguimos	 concentrar	 todas	 as	 congregações	 em	Alua,	 e	 fizemos	 uma	
grande	 celebração	 como	 todos	 os	 nossos	 irmãos	 e	 com	 algumas	 pessoas	 da	
comunidade,	foi	uma	experiência	maravilhosa,	e	como	de	praxe...	o	dia	inteiro	de	muita	
musica,	dança,	 comida	e	a	alegria	que	 só	o	povo	africano	 tem!	Tcheeeeeeeeeeeiiiiiii	
Glóriaaaaa	



	
	
Após	o	batismo	nas	águas,	retomamos	as	nossas	visitas	mensais	as	congregações,	pois	
são	muito	 importantes.	Pois	os	dirigentes	e	a	 igreja	se	sentem	motivados	pela	nossa	
presença,	fortalecendo	o	povo	a	prosseguir	firme	olhando	para	o	alvo,	que	é	Cristo.	O	
nosso	 sonho	 é	 que	 lideres	moçambicanos	 comecem	 a	 gerar	 e	 treinar	 novos	 lideres	
nacionais,	 por	 isso,	 continuamos	 investindo	 dos	 nossos	 recursos	 pessoais,	 para	 que	

continuem	acontecendo	os	 treinamentos	para	
os	 dirigentes	 da	 nossa	 região.	 Ainda	 não	
conseguimos	 fazer	 com	 a	 frequência	 que	
gostaríamos,	mas	estamos	fazendo	dentro	das	
nossas	possibilidades.	
Deus	nos	presenteou	também	este	ano,	com	a	
visita	de	um	grupo	de	irmãos	do	Brasil,	um	feito	
inédito	 em	 nosso	 projeto.	 Através	 das	 redes	
sócias,	os	irmãos	entraram	em	contato	conosco,	
se	prepararam	e	vieram.	Foram	15	dias	muito	

intensos,	e	Deus	fez	maravilhas	em	nosso	meio,	um	casal	que	veio	não	era	convertido	e	
nesse	 pouco	 tempo	 foram	 tocados	 pelo	 Espirito	 Santo	 e	 receberam	 Jesus,	 foi	 algo	
sobrenatural.	
Fomos	muito	abençoados	por	essa	equipe,	recebemos	a	ajuda	para	iniciar	a	construção	
da	 Igreja	 de	 Alua,	 recebemos	 30	 bicicletas,	 uma	moto	 para	 a	 Igreja	 de	 Alua	 e	 uma	
geladeira	para	o	Centro	Infantil	John	Wesley.	Aleluia!	
Nossa	 expectativa,	 é	 que	 através	 desse	 primeiro	 grupo	 de	 irmãos,	 muitos	 outros	
venham	conhecer	a	realidade	do	projeto	e	de	alguma	maneira	se	tornar	um	parceiro	na	
expansão	 dessa	 obra	 tão	 preciosa	 aqui	 em	
Moçambique.	
Em	 2016	 iniciamos	 as	 construções	 de	 Alua.	
Com	muito	 esforço	 conseguimos	 construir	 o	
muro,	 esperado	 a	 mais	 de	 10	 anos	 pelos	
nossos	irmãos.	A	nossa	pequena	igreja	estava	
completamente	 deteriorada,	 uma	 parte	
estava	caindo,	uma	lastima.	Então,	Deus	mais	
uma	 vez	 velou	 pela	 sua	 palavra,	 Ele	 cumpre	
mais	 uma	 vez	 aquilo	 que	 Ele	 mesmo	
prometeu,	e	me	 fez	ver	mais	uma	vez	o	 seu	
agir	 extraordinário.	 Iniciamos	 a	 construção	 da	 igreja,	 mesmo	 sem	 ter	 a	 menor	



experiência	 nessa	 área,	 mais	 uma	 vez	 o	 Pastor	 Izequias,	 vulgo	 “Magaiver”	 se	

superou!	E	em	15	dias	conseguimos	fazer	toda	estrutura	metálica	e	a	cobertura	da	Igreja	
de	Alua,	meu	Deus,	um	sonho	que	não	esperava	se	tornar	realidade	ainda	neste	ano.																									
Deus	esse	ano	tem	sido	muito	bom	conosco,	a	cada	mês	nos	surpreendendo	com	a	sua	
graça,	favor,	misericórdia,	nem	tenho	palavras	para	descrever	o	que	temos	sentido	ao	
longo	desse	ano.	
Uma	 outra	 grande	 conquista	 que	 tivemos	 esse	 ano,	 foi	 o	 inicio	 de	 treinamento	 por	
blocos,	onde	dividi	as	congregações	de	Alua	em	3	blocos,	e	o	presbítero	Domingos	e	
presbítero	Monteiro	iniciaram	o	treinamento	aos	outros	dirigentes	moçambicanos,	um	
marco	para	a	região	de	Alua.	
Tivemos	também	a	primeira	ordenação	da	nossa	região,	onde	o	diácono	Domingos	foi	
levantado	a	presbítero	em	probatório,	e	isso	nos	deixou	muito	felizes	por	toda	evolução	
e	crescimento	que	ele	tem	tido	no	Senhor.	
Queremos	louvar	ao	Senhor	pelas	portas	que	Ele	abriu,	e	nos	deu	condições	para	ter	o	
nosso	tempo	de	descanso	no	Brasil,	conseguimos	todas	as	passagens	para	a	Glória	de	
Deus!	Estaremos	viajando	dia	06	de	outubro	e	regressando	dia	30	de	janeiro.	
Ufa...	um	ano	memorável,	muito	trabalho,	muitas	guerras	espirituais,	muitos	gigantes	
vencidos,	muitos	a	vencer,	mas	em	todas	as	coisas	vimos	o	cuidado	e	o	amor	de	Deus	
sobre	nossas	vidas	e	sobre	toda	a	equipe	que	compõe	esse	projeto.	
	
Resumo das Atividades no Distrito de Alua – 2017 
	

• Visitamos	15	Igrejas	da	região	de	Nacala	
• Visitamos	3	vezes	cada	Congregação	de	Alua,	total	de	30	Visitas	
• Realizamos	o	batismo	nas	águas,	onde	desceram	as	águas	40	pessoas	



• Participamos	e	Ministramos	no	Seminário	de	Jovens	em	Namialo,	que	reuniu	os	
jovens	das	Igrejas	sede	(Nacala,	Namialo	e	Alua)	

• Realizamos	uma	festa	para	as	crianças	no	Centro	Infantil	John	Wesley	
• Fizemos	visitas	e	uma	grande	festa	em	Alua,	com	a	equipe	que	veio	do	Brasil	
• Concluímos	a	compra	de	todos	os	terrenos	de	Alua	
• Iniciamos	a	Construção	da	Igreja	de	Alua	
• Fizemos	um	Treinamento	com	os	dirigentes	de	Alua	
• Iniciamos	os	estudos,	onde	os	presbíteros	nacionais,	 começaram	a	ensinar	os	

dirigentes	nacionais,	para	aí	então	se	formar	igrejas	autóctones	
	
	
Assim	mesmo	em	meio	as	dificuldades	que	apareceram	no	meio	do	caminho,	o	Senhor	
nos	ajudou	em	tudo,	vimos	milagres	acontecendo,	e	Deus	foi	glorificado	em	tudo	o	que	
tem	acontecido	neste	projeto.	Sabemos	que	grandes	são	os	desafios,	ainda	há	muito	a	
ser	feito,	mas	o	sentimento	a	expressar	e’:	“Não	nos	deixe	de	fora	Senhor,	daquilo	que	
o	Senhor	deseja	fazer	nessa	Nação!	“	Reconhecemos	as	nossas	 limitações,	que	ainda	
temos	muito	a	crescer,	muito	a	aprender,	uma	longa	estrada	a	percorrer,	porem	não	
iremos	desistir	por	conta	disso,	mas	com	um	coração	ensinável,	buscar	estar	no	centro	
da	vontade	de	Deus,	para	continuar	cumprindo	nosso	papel	para	o	avanço	do	Reino	
nessa	terra.	Agradecemos	a	todo	o	apoio	dos	nossos	familiares,	amigos,	do	nosso	Bispo	
Geraldo	Lucio,	agradecer	a	Secretaria	Geral	de	Missões	na	pessoa	do	Pastor	Amilton	
Chaves,	a	nossa	agencia	missionaria	Agemiw	e	toda	a	equipe	que	lhe	compõe	e	ao	nosso	
presidente	Bispo	Jamir	Fernandes	de	Carvalho.	
	
Que	Deus	nos	 ajude	a	 continuar	 firmes	
em	nossa	vocação,	que	venhamos	andar	
de	 maneira	 digna	 ao	 nosso	 chamado,	
que	venhamos	continuar	ouvindo	a	voz	
de	 Deus	 e	 permanecer	 debaixo	 da	 sua	
nuvem.	
	
Que	o	Senhor	abençoe	a	todos	nós...	
Beijo	dos	Pretos	
Tcheeeeeeeeeeeeiiiiiiiiiii	Gloria!!!!	
	
Que	 venha	 2018...	 para	 vivermos	 o	
Sobrenatural	de	Deus!!!!	
	
	
	
 
Pastor Fabricio & Missionaria Gloria 
	
	
	

	 Nacala-Porto,	01	de	Outubro	de	2017.	


