Louvor ao Senhor
Uberaba, 30 de março de 2021
Relatório de março de 2021
“Bendirei o SENHOR em todo o tempo, o seu louvor estará
sempre nos meus lábios”. Salmo 34.1
Agradeço muito ao meu Senhor pelas suas maravilhas e pelos seus poderosos feitos;
por tudo o que tens feito e por tudo que és. O Senhor Deus é magnífico!
Ele tem me capacitado para escrever materiais edificantes. No dia sete de março conclui
a série de devocionais para mulheres: O Senhor Deus é… passando por cento e
dezessete atributos de Deus. Então, no dia da mulher, pela graça do bondoso Deus
comecei a série Mulheres da Bíblia. Dessa maneira, o Senhor tem me dado o privilégio
de edificar as irmãs de Moçambique e Brasil através destes pequenos devocionais
enviados pelo WhatsApp diariamente!
Nem sempre tem sido fácil escrever, mas o Todo-Poderoso sempre me capacita e
providencia os recursos. No dia 10 de março passei por uma pequena cirurgia no braço
direito, a fim de ser realizada uma biópsia do músculo. Agradeço a todos que tem orado
por mim, e estou bem. Agora aguardando o resultado da biópsia. Por causa deste
procedimento fiquei 10 dias com restrições no uso do braço direito, mas agradeço ao
Senhor que me proporcionou o privilégio de continuar elaborando e enviando os
devocionais femininos através da tecnologia. Eu falo, e o telefone digita. Agradeço ao
Altíssimo por estes recursos!
Também sou muito grata a Deus pela forma como Ele providenciou todas as coisas para
a execução da biópsia em São Paulo. O Senhor Deus tocou no coração da irmã Lilian
Paizan para me receber na sua casa. Foi um tempo maravilhoso estar com ela e seu
esposo Pastor Valdecir. Ela me acompanhou e me ajudou nos cuidados corporais após
a pequena cirurgia. Agradeço ainda também o apoio da Missão Batista Brasileira
Fundamentalista (MBBF).
Agradeço imensamente ao Soberano Senhor pelo privilégio de compartilhar das
grandezas divinas durante os procedimentos médicos com as pessoas ao meu redor.
Quando não tenho muito tempo com a pessoa pego o contato para ficar enviando
mensagens bíblicas. Cada dia o Grandíssimo tem me dado o privilégio de estudar e
escrever materiais edificantes, como devocionais para mulheres, poemas e estudos
bíblicos femininos!
Dessa maneira, o Altíssimo Deus tem me dado o privilégio de ajudar um pouco mesmo
à distância às irmãs moçambicanas com estes escritos. Por enquanto, lá em
Moçambique as igrejas estão fechadas, mas agradeço ao meu Senhor pela
oportunidade de auxiliar no crescimento espiritual mantendo contato através de
mensagens de texto e ligações. Continuem em oração pela saúde do pastor Divino. Ele
está um pouco melhor! Agradeço muito o apoio de cada um de vós!
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