
 

Os planos de Deus são os melhores 
Relatório de dezembro de 2020 

Maputo, Moçambique, 26 de dezembro de 2020  

“O coração do homem pode fazer planos, mas a 

resposta certa dos lábios vem do Senhor!” Pv 16.1  

Eu havia planejado passar o Natal e final do ano com 

minha família; e estava com viagem marcada ao Brasil para o dia 10 de 

dezembro de 2020, mas os planos de Deus sempre são os melhores! Eu não 

estava me sentindo bem, e no dia 7 de dezembro fui a uma consulta apenas 

de retorno. Quando a doutora viu meus exames e percebeu que eu estava 

passando muito mal me internou. E assim 

fiquei do dia 7 ao dia 14 no hospital devido a 

uma doença muscular não diagnosticada, uma 

infecção urinária intensa e diarreia aguda.  

Porém, agradeço ao meu Senhor pelo privilégio de me dar 

oportunidade de testificar de Cristo, ali naquele hospital durante 

aqueles dias. Encontrei muitas pessoas sedentas de ouvir a palavra de 

Deus. Uma doutora ficou cerca de uma hora no meu quarto ouvindo a 

palavra de Deus. Um enfermeiro deixou de ir para casa para ouvir a 

palavra de Deus. 

Agradeço também imensamente e ao meu Deus pelo seu 

cuidado para comigo. O Senhor Deus colocou pessoas 

maravilhosas para estar cuidando de mim tanto no hospital 

quanto na minha casa. Muito obrigada a cada irmã que deixou 

o seu lar para vir cuidar de mim e da minha casa. O Senhor 

Deus me proporcionou momentos maravilhosos com os 

irmãos que vieram me ajudar e me visitar! Ótimos momentos 

de compartilharmos a palavra de Deus e sermos edificados! 

Agradeço também a meu Deus pelo seu cuidado por 

providenciar todos os recursos necessários para pagar todas as despesas do hospital. Muito obrigada 

a cada um de vós que contribuiu para este fim e agradeço imensamente vossas orações pela minha 

saúde. Pela graça do bondoso Deus estou bem melhor!  

Agradeço ainda ao meu Senhor pelo privilégio que Ele me deu de passar o Natal 

com uma família maravilhosa. Minha vizinha Melita, que sempre tem me socorrido, 

me convidou. Foi um tempo maravilhoso de conversas agradáveis, partilhar a 

palavra de Deus e orar com eles. Foi maravilhoso estar com essa família querida.  

No dia seguinte, minha vizinha Melita veio com sua 

cunhada para trazer comida para mim, e assim tive o 

privilégio de partilhar o Evangelho com a sua cunhada. Ela 

ouviu e confiou sua vida a Jesus Cristo. O Senhor Deus tem 

me dado a oportunidades incríveis através desta enfermidade. Os planos de 
Deus sempre são os melhores!  

Minha viagem agora está marcada para o dia 1 de janeiro de 2021 e previsão 

de chegada no Brasil para o dia 2 de janeiro às 16 horas. Orem pela minha 

viagem e pela providência do Senhor em encontrar um especialista em 

doenças musculares. 

Agradeço imensamente aos irmãos que oraram pelo meu documento. Pela graça do bondoso Deus 

meu documento de residência já está pronto e poderei assim viajar com ele! 
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