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“ Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor

Maputo, Fevereiro 2021

Jesus Cristo”. I Co. 15:57.

Prezados Irmãos
Em primeiro lugar, venho agradecer a cada um de vocês que oraram e participaram nesses momentos
difíceis que tenho passado ultimamente, em relação a minha saúde. Bactéria no estômago e gastrite.
Graças a Deus eu estou bem melhor de saúde, estou me recuperando e agora é só aguardar o resultado
do tratamento.
Em segundo lugar, gostaria de informar aos irmãos e as igrejas apoiadoras, e vos agradecer pelo apoio
ao nosso ministério no ano passado. Sabemos que foi um ano muito difícil para todos, porém a maioria
das igrejas apoiadoras e irmãos individualmente, se mantiveram fiéis com as vossas ofertas e orações
a nosso favor. Esperamos em Deus que este seja um ano melhor, apesar das evidências bíblicas
indicarem o contrário. Esperamos contar com vosso apoio em mais este ano que se inicia, e também
informar aos amados que este ano será um ano de preparação para a nossa saída do campo
missionário. Nossa igreja elegeu, no ano passado, a diretoria, para este ano, que tomou posse no
primeiro domingo deste ano.
A diretoria é composta por Fernando como pastor auxiliar, que, se Deus confirmar, assumirá como
pastor titular após a nossa saída, Benildo, como secretário, Jéssica vice secretaria, Fernando Caçador
tesoureiro, Martins vice tesoureiro e um dos diáconos, juntamente com Abílio, Naimo e Victorino.
Durante este ano estaremos trabalhando na elaboração da nossa declaração doutrinária, e na
transferência de todas atividades a cada membro da diretoria. Depois de muita oração e conselhos de
homens de Deus, chegamos á conclusão de que preciso dar mais atenção a minha família, que aos
olhos de Deus, vem em primeiro lugar como instituição dada por Ele. Ainda não temos uma data
definitiva para nossa saída, mais dentro dos nossos planos e com a aprovação de Deus, bem provável
que será no final do primeiro semestre do ano que vem, 2022, Ano de comemoração dos nossos 20
anos da nossa chegada em Moçambique, 24 de maio de 2002, e início de nosso ministério aqui. A não
ser que Deus oriente de outra forma, meu desejo é organizar as coisas com calma pois são tantas,
afinal são vinte anos e não é fácil encerrar esse ciclo de uma bora para outrora. Aproveitando a
oportunidade, gostaria de pedir aos amados, que considerassem continuar apoiando essa obra, mesmo
depois da nossa saída, mesmo porque a igreja ainda não tem condições financeiras para sustentar o
pastor integralmente. O Fernando, é um jovem de 24 anos, que oficializou o namoro com uma jovem
da igreja do Pr. Joel, e futuramente pretendem se casar e morar em uma pequena casa que será
construída no pátio da igreja para essa finalidade. Este ano ele ainda continuará trabalhando
secularmente e na igreja também. Seu salário do trabalho e da ajuda que a igreja comprometeu lhe dar
este ano chega cerca de pouco mais de mil reais. Seus planos é economizar o máximo daqui por diante
tendo como alvo o casamento. Mesmo pretendendo ter uma cerimônia simples, que é o desejo deles
ainda terão muitos gastos devido ao elevado custo de vida aqui. Fernando tem sido um bom
administrador, tanto financeiro como do seu tempo.
Peço vossas Orações em todas essas questões. Se precisar mais algumas informaçãos não contida
aqui, por favor, entre em contato comigo, que terei o maior prazer em vos esclarecer qualquer
questão. Confiamos em Deus e sei que Ele proverá tudo que eles necessitarem para depois de
casados, juntos, levarem essa obra adiante. Mais uma vez, fica aqui a nossa gratidão por tudo que
fizeram e fazem a nosso favor. Esperamos poder continuar com vosso apoio até o final dessa jornada
enquanto Deus permitir. Deus vos recompense infinitamente.
No amor de Cristo. Família Amorim.
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