Missionária Zuleide
Servindo ao Senhor em Moçambique

"Tu, Senhor, ouves a súplica dos
necessitados; tu os reanimas e atendes
ao seu clamor. Defendes o órfão e o
oprimido, a fim de que o homem, que é
pó, já não cause terror."
(Salmos 10:17,18)
Amados irmãos,
Que esta carta os encontre usufruindo da maravilhosa graça do Senhor.
Os últimos dias tem sido de muita dor e sofrimento para muitos irmãos ao redor
do mundo. Estamos com os olhos em Venezuela e Moçambique e temos orado
por eles com todo o nosso coração.
Estou no Brasil desde Novembro. Tive o privilégio de passar alguns meses com
minha família, nos últimos onze anos essa foi a primeira oportunidade de passar
mais do que duas semanas com a família e por isso estou extremamente graça.
Iniciei as viagens para visitar as igrejas na primeira semana de fevereiro. Foi
emocionante visitar os irmãos no sul do nosso país e ver como Deus tem operado
de forma individual em suas vidas e também como as igrejas estão sendo usadas
pelo Senhor naquela região. Agradeço imensamente pela hospitalidade e todo o
carinho demonstrado.
Hoje estou em Curitiba, já visitei as igrejas e irmãos e estou aproveitando o
tempo aqui para fazer algumas consultas e exames. Em Porto Alegre consegui os
pedidos de exames e aqui consegui mostrar ao médico. Peço suas orações nessa
área. Estamos fazendo algumas descobertas, ou seja, estou tendo novas
oportunidades para colocar minha fé no Senhor e seu cuidado.
Se Deus quiser irei para SP próxima sexta-feira, e em seguida continuarei a
viagem para Cuiabá. Meu desejo é transmitir aos irmãos a necessidade de novos
missionários no campo e agradecer por todos esses anos de apoio ao nosso
ministério.
Minha volta para Moçambique está agendada para Agosto, até lá serão muitas
viagens e trabalhos aqui mesmo no Brasil. Deus tem me dado o privilégio servir
um pouquinho aqui e ali e ainda concedido momentos de refrigério e comunhão.
Gostaria de finalizar esta carta reforçando o pedido de orações por Moçambique.
A região que nos moramos não foi afetada, mas infelizmente uma parte do País
foi. Temos irmãos e conhecemos missionários em Beira, a cidade mais afetada
pelo ciclone. Não temos muitas notícias, porque as comunicações estão cortadas
devido aos estragos.
Peço também suas orações pela saúde do meu irmão e da minha avó e pela
salvação da minha família.
Meu irmãos muito obrigada por suas contribuições e orações. Deus os
recompense. No amor de Cristo, Zuleide

