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“ Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso
Senhor Jesus Cristo”. I Co. 15:57.

Maputo, Março de 2019.

Prezados irmãos:

O ano começou e com ele alguns acontecimentos marcantes até este mês. No dia 10 de fevereiro, véspera do
meu aniversário, foi um dia de um misto de emoções. A igreja fez um culto em comemoração ao meu aniversário
e ao mesmo tempo, era o culto de despedida do Nathanael. Ele decidiu estudar e marar em Curitiba. Maria viajou
com ele para dar um apoio nessa nova etapa de sua vida, e também dar continuidade nos tratamentos de saúde
dela. Viajaram dia 13 de fevereiro indo para o Rio, passar um tempo com minha cunhada e dia 19 chegaram em
Curitiba. Na mesma semana Nathanael já começou a estudar, está fazendo um curso de desenho no momento.
Tem sido dias solitários mas sei que é para o bem dele. Deus tem direcionado seus passas e sei que continuará
fazendo isso.
Tivemos a saída do Nathanael
e ao mesmo tempo a chegada
do Martins, que decidiu
transferir sua membresia para
Nossa igreja. Se integrando ao
nosso grupo de jovens.
No início de fevereiro também retornamos com as atividades do
Clube Bíblico, liderado pela missionária Rosangela e com o apoio
alguns dos nossos jovens.
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No domingo passado, 24 de fevereiro, realizamos mais um culto de Batismo, no qual sete jovens decidiram
obedecer a ordenança do nosso Senhor Jesus, e logo após o batismo realizamos a Ceia do Senhor em memória
de Cristo.
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.
obedecerem ao nosso Deus.

Damos graças a Deus, pois em meio às pressões do
mundo, ainda existem jovens que estão dispostos a

Os desafios são tantos mas as bênçãos são ainda maiores.
Muito obrigado pelo vosso apoio nessa obra tão maravilhosa. Contamos com vocês, para que possamos
continuar a realizar a obra do Senhor. Deus vos abençoe ricamente.
Missionário Divino Amorim e família.

