
 

 

 

 

A providência do bondoso Deus 
 

Uberaba, 1 de fevereiro de 2021 

Relatório de janeiro de 2021 

E pôs Abraão por nome àquele lugar — O Senhor Proverá. Daí dizer-se até 

ao dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Gênesis 22.14 

 

O SENHOR Deus é provedor, Ele tem providenciado tudo 

quando necessito. Ele tocou no coração de vários irmãos que 

estiveram me ajudando. O Senhor Deus providenciou 

irmãos para me acompanhar até o aeroporto, como também 

de Maputo, Moçambique até São Paulo, Brasil; e São Paulo 

á Uberaba, Minas Gerais.  Foi uma viagem tranquila e 

maravilhosa. O Senhor Deus cuidou de todos os detalhes e 

pude ver a mão de Deus em cada passo da viagem. Muito 

obrigada a cada um orou por esta viagem!    

No dia 1 de janeiro saí de 

Maputo e cheguei no dia 3 de janeiro a Uberaba para cuidar 

da saúde. O Senhor Deus abriu portas e providenciou com 

muita rapidez vários médicos e exames. Ele tem colocado 

pessoas que me atenderam muito bem nos procedimentos 

médicos. 

Ainda não tenho um diagnóstico, pois ainda estou 

aguardando a resposta de alguns exames e ainda tenho outros 

para fazer. Porém, pela graça do bondoso Deus estou bem melhor e não sinto mais aquela 

fraqueza e consigo andar normalmente. O Senhor Deus é magnífico! Agradeço muito às 

orações dos irmãos pela minha saúde!  

Também peço orações pelo missionário Divino Gomes de Amorim que está 

doente.  Ele esteve internado e agora está em casa se recuperando. Orem 

também pela obra do Senhor em Moçambique. O Senhor Deus tem tocado no 

coração de alguns irmãos para continuarem o trabalho com as senhoras e 

moças e crianças. Jéssica tem se esforçado bastante para fazer estudo com as 

moças, e a irmã Fátima com as senhoras. Alguns jovens têm ajudado na 

distribuição dos devocionais infantis impressos que deixei para as crianças, 

como Rebeca e Abílio. O Senhor Deus é fiel!  

Agradeço imensamente ao meu Deus pelo privilégio de poder novamente estar na igreja 

cultuando com os irmãos; e poder passar esse tempo com a família e rever muitas pessoas 

queridas. Também agradeço a cada um que tem colaborado com este ministério precioso do 

Senhor!  
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