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“ Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor
Jesus Cristo”. I Co. 15:57.

Maputo, Fevereiro de 2020
Prezados Irmãos;
Já estamos no segundo mês do novo ano. O tempo passa tão rapidamente que as vezes nem acreditamos.
Muitas coisas aconteceram desde o final do ano até aqui. Pastor Jeferson e sua esposa passaram uma temporada
conosco e retornaram ao Brasil no dia 25 de Dezembro. Tivemos algumas atividades em comemoração ao fim do
ano e início deste novo ano.
Mês de janeiro foi para reorganizar e fazer os planos para o ano. No dia 3 deste mês começamos as programações.
Encontro de Jovens e de casais das igrejas Batistas Regulares de Maputo.
No dia 04
Maria e eu
comemoramos
nossas bodas
de prata. Uma
comemoração
simples com os
irmãos da
nossa igreja.

No dia 11 os nossos jovens fizeram uma surpresa em comemoração a mais
um ano de vida que Deus me proporcionou. As comemorações começaram
com a Rosangela nos convidando para almoçar com ela no domingo dia 9.
O dia 11 foi muito especial para mim. Recebi centenas de felicitações de todas
as partes do mundo. Me senti importante. Não mereço tanta atenção e carinho.
Muito obrigado a todos que tiraram uns minutos do seu precioso tempo para
me mandar uma mensagem.
E assim a vida segue. No próximo dia 26 Maria estará viajando para Curitiba
para tratamento de saúde. Logo ela fará uma cirurgia no pé que precisará de
uma longa recuperação.
Nathanael está em Curitiba a quase um ano. Ele está fazendo faculdade. Graças a Deus ele está bem. Ele está
fazendo um tratamento alérgico e tem surtido efeito.
Continuem orando por nós. + Saúde da Maria. + Faculdade do Nathanael.+ Crescimento Espiritual do nosso povo.
Agradecimento aos nossos jovens que tem se dedicado muito no trabalho do Senhor.
Muito obrigado pelo vosso apoio.
No amor e por amor de Cristo Jesus. Missionário Divino Amorim e família.

