Viagem ao Brasil
Relatório de Novembro de 2020
Maputo, Moçambique, 1 de dezembro de 2020
"Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de
mim; tu és o meu amparo e o meu libertador; não te
detenhas, ó Deus meu!" Salmos 40:17
Agradeço imensamente o carinho e apoio de cada um de vós.
Eu não estou bem, mas o bondoso Deus tem cuidado de mim. Ele
tem providenciado pessoas para me ajudar. Passei o mês indo aos
médicos para cuidar de minha saúde e de Rebeca. Foi diagnosticado
que ela tem amigdalite e não tumor.
Moças: Ela é uma das jovens que ajudado muito no serviço do Senhor. Além dela temos
mais 22 moças. Tivemos dois encontros com as moças na minha residência. No primeiro, Efigênia confiou sua
vida a Cristo. No outro tive o privilégio de ministrar um estudo sobre depressão. Também tivemos um
momento especial com as moças no chá de noiva de Jéssica, no qual ministrei o estudo: A noiva de Cristo.

Mulheres: As irmãs estão aprendendo a preparar estudos bíblicos. No mês de novembro Halima e Amélia
aprenderam como preparar estudo bíblico. Dona Fátima aprendeu em outubro e ministrou o estudo bíblico na
Sociedade Feminina em novembro. Ela ficou muito feliz com este privilégio e fez muito bem!

Crianças: As crianças ainda não podem vir á igreja, mas agradeço a Deus por
poder ministrar histórias infantis na rua mesmo. Quando as crianças do meu bairro
me veem sempre me pedem uma história. As crianças do bairro da igreja têm
recebido os devocionais infantis impressos. Neste mês de dezembro elas receberão
Vida de Cristo. Além deste devocional, Deus me capacitou para concluir Atributos
de Deus e doutrina. Também o Senhor me capacitou para escrever Devocionais
Infantis do Sermão do Monte e Devocionais para bebês: Deus fez tudo.
Viagem: Como estou indo ao Brasil para cuidar da saúde deixei sete devocionais
prontos para as crianças aqui. No dia 10 de dezembro saio daqui, se o Senhor
permitir. Peço que orem pela minha viagem, e para que o Senhor mostre um
neurologista especialista em doenças musculares, pois fui diagnosticada aqui com
uma doença nos músculos.
Documento: Agradeço aos irmãos que oraram pela minha documentação de
residência. Pela graça do bondoso hoje foi feito meu DIRE (Documento de Residência). Obrigada pelo apoio

de cada um de vós!
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