
 

 

Renovação do Documento de Residência 
Relatório de Outubro de 2020 

Maputo, Moçambique, 31 de outubro de 2020 

“Como ribeiros de águas assim é o coração do rei na mão do 

Senhor; este, segundo o seu querer, o inclina” Pv 21.1 

Agradeço de todo meu coração aos irmãos que estão orando pela renovação do 

meu documento de residência. Ontem finalmente recebi a carta de aprovação do 

Departamento de Assuntos Religiosos que deixei no dia 21 de setembro e fui 5 

vezes depois disto para saber a resposta. Agora peço suas 

orações pelo início do processo na migração, a fim de que meu 

documento de residência seja renovado. 

Também vos lhes peço orações pela minha tia Francisca Feitosa que sofreu um 

acidente de moto, enquanto andava de bicicleta e estar no hospital se recuperando. 

Agradeço ao meu Deus o que ela teve um atendimento rápido pela equipe médica 

que logo foi submetida a cirurgia. 

Agradeço ao meu Senhor também pelo privilégio de presenciar a 

irmã Jéssica ministrando o estudo na Sociedade Feminina. Deus 

me deu o privilégio de poder ensiná-la, como também a sua irmã 

e mãe como preparar um estudo bíblico. E assim Jéssica trouxe-

nos um estudo muito edificante e impactante. Orem por ela (uma 

jovem muito dedicada ao Senhor) pelo seu casamento em 

dezembro.   Foi também muito gratificante presenciar cada uma 

das irmãs relatando o que aprendeu de uma mulher da Bíblia a 

tua Sociedade Feminina. É maravilhoso ver o agir de Deus na 

vida dessas irmãs queridas. 

Deus tem me dado o privilégio de visitar algumas delas, como também 

os lares das moças e crianças. Os adolescentes e crianças ainda não 

podem ir á igreja. Então, Deus tem me dado o privilégio de visitar alguns 

com a irmã Rebeca. Peço orações pela saúde de Rebeca. Ela necessita 

de uma cirurgia para retirar o tumor na garganta. Aqui é muito caro este 

procedimento. Orem para que o Senhor abra as portas num hospital 

público ou num local com preço mais acessível. 

Rebeca tem ajudado muito no trabalho com a distribuição de devocionais 

para as crianças. Neste mês foi distribuído devocionais de histórias 

missionárias de nossa época. Agradeço a cada missionário que contribuiu 

com este projeto. Também agradeço ao Muísse e Marla  (No relatório 

passado, coloquei Carla, mas é Marla) pela ajuda nas digitações, Cleusa e 

Sheila pelas correções e Washington pela edição nas gravuras.  

Neste período de distribuição de materiais e visitas aos lares, Deus tem 
nos dado o privilégio de compartilhar a palavra do Senhor á adultos e 

crianças, como ministrar histórias infantis aos pequeninos. 

Como também anunciar o evangelho. Uma das moças que 

ouviu a palavra de Deus foi Flora. Ela compreendeu o 

evangelho da salvação e confiou sua vida a Jesus Cristo! 

Obrigada pelo apoio de cada um de vós! 
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