Relatório
Anual Geral
2020

MEMBROS DO CORPO DO CONSELHO
DO MINISTERIOS AFRIKA WA YESU

Presidente Rodney Hein
Vice-Presidente Armando Jó
Tesoureiro Armando Jó
Secretário Deborah Maas
Membro Mariano Nota
Membro Aaron Rissler
Membro Christiaan Maas
Membro Lino Gravata
Membro Jeffrey Reetz
Ex-Oficio: Ellie Hein (Co-Fundador)
Nicole Reetz
Agostinho Lisboa

CONTEÚDO

Supervisão Apostólica ~ Rodney Hein .......................... 4
Base de Gorongosa ~ Lino Gravata .............................. 7
Base de Nampula ~ Armando Jó ................................. 9
Campo de Inhaminga ~ Aaron Rissler ..................... 13
Campo de Nacala ~ Deborah Maas .......................... 14
Centro Vocacional ~ Christiaan Maas ....................... 17
Escola Bíblica de Inhaminga ~ Mariano Nota .......... 19
Escola Bíblica de Nacala ~ Agostinho Gamboa ........ 22
Jovens e Criancas ~ Simona Caba ............................... 25
Missões ~ Ellie Hein .................................................. 29
Plantação das Igrejas ~ Armando Jó .......................... 31
Estatisticas Ministérial de 2019 - 2020 ........................... 34
Valores da Casa ............................................................. 35
Declaração de Fé ........................................................... 36

Supervisão Apostólica:
Visão e Desenvolvimento Prático
~ Dr. Rodney Hein
Introdução: Como fundador e presidente deste
ministério, tenho orgulho das realizações de cada
pessoa e departamento. A visão e o trabalho árduo
de cada pessoa construíram um grande ministério.
Obrigado a todos!

visitarão periodicamente a AWYesu para participar e
servir em áreas onde a ajuda é necessária, mas devido
à pandemia não puderam voltar.

Chris e Deborah Maas como os novos diretores da
Base de Nacala entraram em cena e correram com sua
CRESCIMENTO DA EQUIPE: Vimos um visão renovada e formaram um relacionamento forte
crescimento geral da maturidade na equipe. Alguns com toda a equipe. Seu compromisso e habilidade
dos membros mais novos de nossa equipe realmente têm sido uma inspiração para todos nós para FAZER
assumiram a responsabilidade pelo ministério.
AS COISAS. Novas ideias com o apoio total da Equipe
de Nacala trouxeram mudanças incríveis tanto física
Um alto nível de maturidade e responsabilidade é quanto espiritualmente.
evidente na Liderança Moçambicana. Embora os
líderes estrangeiros sejam valiosos e necessários e A entrega foi feita com o maior respeito e honra de
estejam bem, saudamos este impulso dos membros ambos os casais, a transição foi muito boa. Parabéns.
Moçambicanos em todas as áreas do ministério;
particularmente no planejamento, desenvolvimento, Nampula:
administração de finanças e ramificação em arenas • Começou a construir novos banheiros para a
mais amplas. Isso nos elevou a um nível mais alto.
igreja.
• A Igreja tem feito um trabalho incrível de
REALIZAÇÕES PRÁTICAS DE QUATRO
financiamento da manutenção da Igreja. Instalação
BASES:
de drenos rodoviários, pavimentação do jardim
da frente e área de estar fora da Igreja.
Inhaminga:
• A Escola Bíblica foi fechada devido à epidemia.
AS IGREJAS:
• Os funcionários puderam chegar a muitas áreas As igrejas foram visitadas e incentivadas durante esta
com saúde e incentivo.
pandemia.
• Muita manutenção foi realizada naquele tempo.
• A manutenção de veículos tem sido uma luta Inhaminga Vila: Embora a Igreja tenha sido fechada,
devido às estradas ruins.
ela continuou de casa em casa incentivando e
ensinando. Pudemos fazer isso porque o governo
Gorongosa:
queria que a liderança ensinasse as pessoas sobre
• Foi construído um muro de segurança ao redor da cuidados de saúde devido à pandemia. Não houve
casa de Gravatá.
diminuição do esforço, mas um aumento de
• A fundação da igreja foi protegida com um avental oportunidades diferentes para o Evangelho.
de gesso para evitar a erosão da água.
• A cozinha da pré-escola foi construída.
Sem dúvida, Afrika Wa Yesu está causando um grande
impacto na comunidade e arredores.
Nacala:
• Completou a cerca elétrica na parte leste do Inhaminga Wa Yesu é uma igreja modelo para todos os
campus
alunos da Escola Bíblica aspirarem. Financeiramente,
• A fundação dos dormitórios foi rebocada e pintada a igreja é autossustentável e está se desenvolvendo o
por dentro e por fora.
tempo todo. Recomendamos altamente a Liderança.
• Iniciada a reforma dos banheiros dos trabalhadores O nosso sonho tornou-se realidade através do que
e da nova matchessa dos trabalhadores.
vemos em Nampula Wa Yesu e na Gorongosa Wa
Yesu também. São igrejas que ganham almas, fazem
Jeff e Nicole Reetz voltaram para casa nos EUA no final discípulos, treinam líderes e plantam outras igrejas,
de agosto de 2019. Estamos felizes em saber que eles cheias do Espírito Santo e de poder. Toda Glória a Jesus!
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Igreja de Milange: A equipe de construção de uma escola governamental dirigida por professores
Inhaminga, de 20 pessoas, foi enviada a Milange do governo, um presente de Afrika wa Yesu para a
para construir a igreja. Depois de não conseguir comunidade.
encontrar um terreno mais central, decidimos
construir no terreno que já foi adquirido, em uma
nova área de desenvolvimento. Fica a cerca de 20
minutos a pé do centro da cidade. A equipe esteve lá
6 semanas e concluiu a construção da Igreja, cavou
e revestiu um poço de 20 metros, cavou e construiu
2 banheiros e construiu uma casa de 2 quartos para
residência. 4 trabalhadores locais foram empregados
e a congregação da Igreja ajudou muito a transportar
água, emprestar areia, etc.
Sala de Aula na Escola Aerodromo
Igreja de Chiluvu: O Pastor Lino e uma pequena
equipe de Inhaminga concluíram a nova Igreja. A Comendação Especial, Equipe de Construção
Igreja original foi totalmente destruída no ciclone. de Inhaminga: Elogiamos muito a Equipe de
Construção de Inhaminga, que foi responsável por
Muito bem, Ps Lino.
quase todo o progresso de construção no ministério.
Igreja de Ndoro: A equipe de construção de Inhaminga Eles são dedicados, trabalhadores e também afetam
cada região por meio de seu testemunho cristão. Esta
concluiu a igreja e construiu bons banheiros.
equipe de construção é liderada principalmente pelo
Pastor Lino e seu irmão Alberto.

Igreja Ndoro wa Yesu
Igreja de Salinas: Os alunos da Votec estavam em
um curso de construção, então puderam colocar
suas novas habilidades à prova construindo a Igreja
Salinas. Eles fizeram a maior parte da construção,
depois a equipe de Nacala terminou.

Campo de Aviação de Inhaminga: Um projeto
contínuo que exigiu muito esforço, muito trabalho
e finanças. A pista está aberta a todas as aeronaves
militares e civis, exceto Rodney Hein. Embora o
mantenham e tenhamos feito muitos apelos, o governo
se recusa a permitir que usemos a pista.
Equipamento de Cruzada: Cada base relatou que
isso está funcionando bem e fazendo uma grande
diferença.
PROGRESSO ESPIRITUAL
ESCOLAS BÍBLICAS: As escolas começaram muito
bem com um grande grupo de alunos ansiosos por
aumentar seus conhecimentos espiritual e fisicamente.
Inhaminga, Nacala e Votec estavam lotados. Foi muito
decepcionante ter de mandá-los todos para casa
devido à pandemia.

Crescimento Espiritual Regional: Um aumento nas
Cruzadas para trazer uma grande colheita de almas
Escola Aerodromo: Concluímos a construção de teve um bom sucesso e continuará a ter sucesso. As
uma linda escola primária de duas salas de aula, com conferências regionais têm sido poderosas, embora,
sala de reuniões dos professores, escritório, banheiros desde o bloqueio covid-19, tenhamos que impedi-las. As
e lavatórios. Fica em uma grande propriedade com visitas a várias regiões continuaram e trouxeram muito
muitas árvores. O campo de futebol infantil é um local incentivo. Elogiamos altamente a Equipe por sair, apesar
divertido para toda a comunidade. A maior parte da de todas as restrições, e por fazer um trabalho tão bom,
área foi plantada com uma grama resistente. Esta é dentro das recomendações do governo.
Igreja Salinas wa Yesu
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AJUDA DE RELEVO: Apenas 1 flat pack, que
não estava completa, se materializou para o projeto.
A ajuda ao norte e ao sul continuou nas áreas dos
ciclones até o mês de março. Devido aos problemas
da guerra no norte, pudemos ajudar com alimentos
e realocar as pessoas para lugares mais seguros. Os
refugiados fogem sem nada, exceto o que podem
carregar. Usamos o dinheiro do socorro para preparar
utensílios familiares básicos para 110 embalagens
familiares e 110 embalagens individuais.

VISÃO FUTURA: É imperativo que nos envolvamos
mais na ajuda ao povo de Cabo Delgado. Os ataques
no Norte afetaram nossas igrejas ali, abrindo novas
necessidades que não podemos ignorar. O número de
refugiados está aumentando diariamente. Atrocidades
cometidas são indescritíveis, tão terríveis que é difícil
falar delas. Já estamos ajudando significativamente e
os planos estão se abrindo para o próximo passo.

CONSTRUÇÃO FUTURA: Devido à guerra
no Norte, nossos planos mudaram. Continuaremos
DOAÇÃO FINANCEIRA PARA ALÍVIO DE CABO: construindo conforme as necessidades surgirem.
Recebemos $ 10.0000,00 para ajuda no norte da Igreja
Palavra da Vida. Esta foi uma bênção tremenda.
Bênçãos para você nossa equipe em um grande ano
para o ministério e para nosso Senhor.

Rodney Dustin Michael Hein

Presidente e Fundador dos Ministérios Afrika Wa Yesu

Preparando cestas de ajuda para o povo no norte.
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Ajudando pessoas deslocadas com bens básicos.

Base de Gorongosa
~ Pr. Lino Gravata
Saúdo aos Amados nossos líderes Pai Rod, Mãe Ellie,
Pastor Armado, Mãe Lurdes, À senhora Deborah e
Boss Chris.
Introdução: Para poder começar tenho
que confessar que este ano foi o ano mas crítico
é difícil para cada um de nós no individual assim
como ministério com todos nós sabemos é estamos
vivendo a situação crítica desta pandemia que nos
assola,milhares de pessoas estão também vivendo
o monumento difícil,mas a palavra de Deus diz
filhinhos na terra teres aflição mas tendem bom
ânimo ,e graças a Deus que neste ministério temos
país maravilhoso que sempre tem estratégia para nós
fazer crescer independentemente da situação muito
obrigado pai e mãe por cada encorajamento,por cada
palavra ministrada por cada palavra de direção.
Distribuição: Este ano foi o ano de muitos
desafios muita coisa ficou parada mas como o nosso
ano sempre começarem julho então fizemos alguma
coisa.
Desde do ano passado eu fique muito envolvido com a
ajuda dos nosso irmão que sofreram pelo ciclone nas
provinde Manica e , eu tive a oportunidade de estar
ajudando mais de 200 família como alimentação de
arroz, feijão, farinha, pratos, copos, panelas, mantas
é muito e cada família tinha o motivo de agradecer a
Deus pela ajuda.
Ajudamos estas famílias durante 1 ano e foi ano de
mostrar o nosso amor,carinho e paixão aos nossos
irmão pela situação que estavam atravessar.
Enquanto eu ajudava com alimentação também estava
construindo a igreja do Chiluvo, no qual havia sofrido
com ciclone e havia ficado tudo destruído mas Deus
abriu as portas para que fosse construída a igreja de
raiz naquele lugar. E quando construíamos a igreja
víamos o povo de Chiluvo animados e ajudando aos
trabalhadores com água ,com suas forças ajudando
a fazer cova para fossa,as mulheres buscando água
e ajudando a lavar roupa dos trabalhadores isto foi
algo que mas mi março E quando terminamos com a
construção o povo passou a cultuar na igreja terminada
enquanto espera si a inauguração da própria igreja.
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Construções: Enquanto si terminava a construção
de Chiluvo fazia si planos para a construção de Ndoro
eu fui para Ndoro deixar os trabalhadores e fazer
marcação da construção da igreja,tinha o privilégio de
mi interajam com os trabalhadores à distância porque
não pude estar lá o tempo todo,mas ia uma vez a outra
para ver o trabalho.Mas a coisa que mas alegra o meu
coração e de ver o grupo dos trabalhadores crescendo
indo sozinho fazendo trabalhos.

6 semanas, Desde que eu comecei a construir nunca
fizemos uma obra daquela em menos de 6 semana
logo isto mostra que foi um milagre.
Hoje posso dizer que si Deus e por nos quem será
contra nos? Ninguém o inimigo não tem Espaço neste
ministério.

Depois que voltamos de milagres um tempo depois
fui a Inhaminga levar os trabalhadores para poderem
ajudar com um pequeno trabalho daqui em Gorongosa
E A igreja de Ndoro também foi um milagre porque era para poder socorrer uma parte da parede da igreja
não custou terminar a sua construção isto porque que ia acabando com a erosão. Mas graças a Deus que
cada trabalhador tinha ânimo e vontade para conseguimos fazer o trabalho sem criar danos algum
trabalhar,graças a Deus conseguimos terminar com a em outras paredes.
construção e agora o povo está cultuando dentro da
igreja esperando a inauguração do edifício, estou feliz. Quero levar esta oportunidade poder falar aos meus
líderes eu mi sinto em casa dentro deste ministério,
Ainda indo com a construção quero falar de grande tudo o que eu faço olho como si fosse o meu próprio
milagre que houve na construção da igreja de Milange. trabalho faço com amor e paixão, Deus mi chamou
para trabalhar com as mãos e eu gosto deste chamado
Falar de poderíamos dizer ou chamar de construção muito obrigado pai Rodney e mãe Ellie que sempre mi
milagrosa, começamos a construção em bom apoiaram, pastor Armando e mãe Lurdes que sempre
ambiente mas um tempo depois aparece a situação de estiveram do meu lado mi dando força e coragem e tem
coronavirus, isto edição os trabalhadores tão abalados orado por mim e dando o apoio no meu casamento
e preocupados estando eles fora das sua residência. sempre que for necessário.
Tive que conversar com todos os trabalhadores e dei
liberdade para cada um poder voltar para as suas casa Ps. Lino & Telvina Antonio Gravata
mas muitos deles decidiram ficar com a equipe mas Base Afrika Wa Yesu de Gorongosa
alguns deles decidiram voltar o que também não foi
errado eles queriam estar mas próximo a família.
E eu fui ver o quanto da obediência existe na vida dos
trabalhadores,todo o mundo estavam preocupado
mas nós fora e longa-metragem das nossa família
conseguimos começar e conseguimos terminar com
a construção de Milange. Hoje temos lá um edifício
muito buriti, temos alumínio poço, temos lá uma casa
para hospedagem e foi a obra que construímos em

A Igreja Ndoro Wa Yesu
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A Igreja Milange Wa Yesu

Base de Nampula
~ Pr. Armando Jó
Fundadores da Afrika Wa Yesu, Respeitados Membros O Presbitério, é constituido por cada Líder principal
do Conselho, Querida Equipe: Nossas calorosas dos Departamentos em função na igreja. Esta
saudações, em Cristo Jesus, vindas de Nampula!
liderança, cuida, particularmente os diversos grupos
de atuação dentro da igreja local, de forma a não
Primeiramente, gostariamos de agradecer ao Senhor sobrecarregar ao Conselho Apostólico e atualnente
Jesus Cristo, que pela sua ínfinita graça e misericórdia, temos 12 Departamento que serviram a Igreja e temos
tem nos feito triunfantes, em todas as coisas ao longo do visto muito envolvimento, grupos adiante descritos
ano. Endereçar as nossas mais calorosas saudações aos neste relatório. Tem sido muit alegria, servimos juntos.
Fundadadores e a toda abençoada Família Afrika Wa
Yesu, em Moçambique!
Casas de Paz, temos acerca de 10 Casas de Paz,
localizadas dentro e nos arredores da cidade de
Temos um tamanho prazer, na cojuntura da nossa Nampula. A Visão da Casas de Paz, tornou possivel
Liderança da Base de Nampula, apresentar um relatório a sobrevivência da Igreja de Nampula, durante
anual, referente ao periodo de Julho 2019 à Julho de 2020. os momentos críticos da vida igreja. Devemos
Este relatório, reflecta o trabalho geral desenvolvido em salientar, aquí, que no inicio da Igreja em Nampula,
três campos de atuação como abaixo descrito:
nossa visão com s casas de Paz, era de alimentar
a Igreja mãe. Porém, com o crescimento da Igreja,
1. Igreja Local
nossa visão com casas de Paz, agora é torna-las
2. Escola Bíblica
Igrejas-filhas e esperamos que pelo ano, teremos
3. Clube das Crianças
nossa segunda igreja filha, em Nampula. Para além,
4. Visão
das nossas casas de Paz de Nampula Wa Yesu, temos
5. Conclusão e Gratidão
outras casas de paz, nova fora da cidade de Nampula.
A Visão está clara e a igreja está abraçando a visão das
Nampula Wa Yesu, conta até Julho de 2020, com Casas de Paz.
200 membros adultos activos, compromissados + 48
crianças (5-12 anos de idade). O Relatório adiante, é Departamento das Mães: É muito admiráel
uma reflexão deste universo do rebanho, que Cristo, o trabalho que as mães, realizaram ao longo do ano
comprou com o Seu Sangue.
em reportagem. Ralizaram várias conferências locais,
como parte da nova visão. No passado, as conferências
Igreja Local: Queremos encorajar a todos, que eram feita para grupos muito maior e era muito dificil
a igreja, tem uma história de lutas e sobrevivência ao dar atenção particular, devido a existência de muitas
longo da sua existência, na face da terra. E a Igreja, nos crianças novas e disnivel do grupo alvo. Este ano, o
tempos actuais, está passando por uma fase bastante trabalho foi feito ao nivel da base, nas Igrejas locais, tais
complexa, mas, permanece a promessa de Cristo, “as como: Magiga, Nacavala, Ribaue, Cuamba, Murrupula e
portas do inferno, não prevaleceram contra ela, a entre outras zonas, onde as mães fizeram o trabalho local,
igreja”. (Mateus 16).
com as mães. Dando uma retrospectiva, é possivel ouvir
o impacto do trabalho do grupo das mães de Nampula.
Liderança: Nampula Wa Yesu, funciona com Conselho As Mães, criaram um sistema de liderança muito
Apostólico, o Presbitério e Lideres das Casas de Paz.
O Conselho Apostolica: Possui 6 casais, que
corresponde a 12 pessoas, que cuidam de todo o
funcionamento e oferece uma covertura Apostólica
geral para Igreja e o resto dos Depatamentos dentro da
Igreja e todo o ministério fora da igreja local. Estamos
muito felizes, que as multiplas responsabilidades, são
partilhadas de forma que todos participam no bem
estar de do corpo local.
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forte em Nampula Wa Yesu, que permitiu, cuidar e
fazer seguimento para todos os Distritos, onde temos
igrejas. Também, temos 2 mães na sede em Nampula,
que servem de mentoras para cada Distrito e isso de
certa maneira, discongestiona o peso sobre a Pra.
Lurdes, a Presidente das Mães (Melita) e sua liderança,
aqui. Durante este periodo de crise, o trabalho das
mães, ainda está em activo, em todos os Distritos e
conseguem manter em contacto e fazer seguimento.
Cremos que este tipo de trabalho de bsae, é segredo
para sobrevivência da obra. Louvamos a Deus, pela
sábia direção das Mães de Nampula.

isso, foi sempre o meu desejo, como Pastor, de ver o
grupo dos pais em acção concreta, não somente dentro
das suas casas mas também, na sua comunidade
e local de trabalha. Gostaria de ver os pais, muito
unidos e criar um laço forte entre nós. Iniciamos os
encontros “A Comunhão dos Pais” em Março e devido
as mudanças, este grupo, não teve a chance de romper.
Portanto, o grupo está ainda em pé. Ms temos um
grupo pequeno, de cerca 10 Pais, além dos outros que
ainda não apanharam visão, mas vamos atingiu-los.

Construção e Manutenção: Reconhecemos
a construção e manutenção do patrimônio, como
Jovens - A Força de Mudança: A Igreja parte integral do bom funcionamento de qualquer
colocou uma especial atenção à camada dos jovens, igraja. Crescemos alguns passos para frente nesta área.
pelo facto deles representar a esperança e a força O Senhor Jesus, nos trouxe uma alma, que é Mestre na
da igreja, para a mudança tanto de hoje e amanhã. área de construção. Ele está conosco, a mais de um
Ao longo deste ano, a igreja, proporciou larga ano e junto com ele, temos uma equipe de trabalho
oportunidade ao grupo dos Jovens, para dirigir a igreja, feita pelos membros da igreja local. E ao longo deste
durante um mês inteiro. Acreditamos que dando lhes ano, fizemos grande renovação e upgrade do nosso
oportunidade para experimentar a liderança da Igreja, edifício. Estamos muito orgulhosos pelo avanço
oferece conexão, identidade e a inclusão na vida da tangível neste Departamento.
Igreja.
Pavimentamos o lado exterior da igreja, resolvemos
Os Jovens, tivemos vários encontros de conexão
de aprimoramento dos relacionamentos, ensino
e lançamento da visão da Igreja e dos jovens.
Também, nososos jovens, introduziram o sistema
de recebimento e enquadramento dos novos jovens
dentro do grupo e da igreja, mostrando muito amor,
carinho e aceitação.
Visão Jovem e a profissão: O Nosso Pastor dos
Jovens, é um profissional da saúde e ele teve a visão
de levar os jovens a envolve-los a fazer alguma coisa,
práctica, para estimular o dessejo pela arte, producção
e a produtividade. E alguns destes planos, foram
realizados e outros ficaram pedentes, deivdo ao C19.
Estamos alegres, pelo avanço dos nossos jovens ao
long do ano. experimentado um grande crescimento
na igreja local tanto como o esforço feito pelo grupo
dos jovens dentro da igreja e assim como em ajudar
jovens de outras igrejas. Existe muita criatividade,
paixão e alegria no grupo dos jovens. Venho que o
grupo dos jovens, enfrentam seus desafios, por fora e
por dentro, mas, por outro lado, existe grande desejo
para ver o avanço e mudança. Estou feliz em ver o
esforço e o progresso.

definitivamente o problema de lamaçal no portão
da igreja, ornamentamos a vista frontal, colocamos
pavimento no quintal interior da igreja, montamos
novos bancos, remodelamos as nossas escadas,
melhoramos a escolinha, transformamos pequeno
pedaço inutil em porção útil no lado da escolinha
e estamos concluindo a nossa nova e melhorada
nova casa de banho e latrina. Estamos marcando a
diferente, nas coisas pequenas e a nossa comunidade
está inspirada. A Igreja, uma luz sobre o monte, aqui
na nossa comunidade.

Pais - Cabeça da Família: Na Cultura Macua,
onde a igreja está inserida, o PAI, desempenha um Evangelismo e Cruzadas - Missionários
papel tradicionalmente muito respeitado. Temos a Nativos: Missionários nativos, identifica o grupo
visão, como a igreja, criar um movimento dos Pais, e de 12 irmãos de Nampula Wa Yesu, que abraçaram a
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visão de levar o evangelho, com nosso equipamento também, juntam-se aos missionários nativos,
de cruzada, que é perfeito para aquilo que precisamos visitando novos convertidos da igreja e cuidar do
para alcançarmos as almas.
rebanhos durante a semana. Desta maneira, o encargo
da igreja, é distribuída pelos vários Departamentos.
Realizamos acerca de 18 cruzadas no período entre 2019- Tem sido uma grande benção, para igreja local.
2020 e nossa ultima cruzada foi em Fevereiro de 2020,
em Nakoma, Distrito de Menconta. Temos recebido Oração e Intercessão: Acreditamos no poder
ao longo dos meses, relatório vindo dos lugares onde da oração, como a cobertura da igreja. Temos um grupo
passamos a evangelizar com filme de Jesus, evangelismo que sempre está na brecha, com o chamado para orar
pessoal e cruzadas. Nossos Lideres das igrejas, estão e interceder pela igreja. Este grupo, para além de orar
muito animados e as igrejas fortalecidos.
separados, alocamos um dia em que a igreja, é convidada
durante a semana no culto de oração. Estamos
Nossa visão, é continuar realizar mais evangelismo, restaurando o altar de oração dentro da igreja, e carregar
sobretudo na zonas rurais, onde o povo tem menos este fogo para suas casas e por onde cada um for. Orar,
acesso a Palavra e é mais carente. Tínhamos agendado sem cessar, é a orientação das escrituras.
15 cruzadas para Feveiro-Novembro de 2020 e devido
à pandemia, fizemos apenas 1. Cremos que Deus vai Nampula Wa Yesu, foi instruída para orar não somente
restituir o tempo perdido. Já fizemos a manutenção para igreja local, mas se conectar com toda Afrika Wa
do nosso material e nossa equipe está pronta e apenas Yesu e corpo de Cristo no mundo inteiro, batalhando
a espera da abertura dos portões. A Será é grande, mas pela fé, pelo o avanço da Igreja na terra. Estamos
poucos são ceifeiros e nós estamos prontos (Mateus 9). orando sempre por vós!
Secretariado e Finanças: Não sei o que
seria sem este Departamento em funcionamento!
Deus nos deu umas pessoas chaves, fiéis e capazes
para fazer este trabalho com grande excelência, e uma
delas é Mãe Elsa Achimo. A Mis. Dora, passou um
bom treinamento para e a unção Administrativa para
ela e toda igreja, sente muito segura, pela maneira este
grupo manusear as finanças. Notamos um grande
crescimento financeiro ao longo do ano, tendo uma
entrada mensal mánima de 40.000-50.000mts. Nossas
despesas, cobrem a segurança da igreja e do Clube
das Crianças, limpeza, manutenção, energia, água,
cuidar aos necessitados da igreja, viagens evangelista,
sustento mensal do Geraldo, Líder de Quelimane Wa
Yesu e Pr. José do Ribaue, entre outras necessidades
básicas da Igreja.

Escola Bíblica: Conhecimento é poder e a
chave para o crescimento de qualquer entidade. A
Igreja, cresce e se fortalece mediante os alicerces
da fé. Este ano, Nampula Wa Yesu, orientou toda a
liderança, aqueles que and anão fizeram escola bíblica,
o fissessem este ano. Nossa capacidade era de 50
estudantes e tivemos a turma cheia, estudantes muito
entusiasmados.
Ao longo do curso, abrimos excessão para aqueles,
que por motivo da força maior, não podia atender
aulas presencias, podiam fazer pela distância, e que
estivesse presente aos finais de semana, e, tudo estava
caminhando muito bem, mas derrepente, as coisas
mudaram. Começamos com 3 professores experientes
e 3 em estágios. O Nosso Deus, é capaz para repor todas
as coisas. Nós, gostaríamos de voltar a ter as nossas
aulas, até onde podemos puxar, pelo simples factos,
que as circunstâncias mudam e queremos aproveitar
a boa disposição e o ambiente propícios dos alunos.

Clube da Criança: Instrumento neutro para
transformação de uma comunidade. Nosso Clube das
Crianças, iniciamos com cerca de 100 crianças, vinda
do perfil misturado, entre elas, filhos dos crentes da
AWYesu, outras igrejas, não crentes, muçulmos,
ao ponto de lotar as 3 turmas. O impacto da nossa
Obreiros: Estes obreiros, são essencialmente Escolinha, espalhou-se tão rápido, até que nós
evangelistas e servem como a base de apoio, durante os tínhamos que devolver algumas crianças e até outros
cultos, cuidando dos visitantes, orar pelas pessoas que parentes, já estão reservando espaços para seus filhos
manifestam e climatizam o ambiente. Os Obreiros, mais novos para 2021.
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Outro detalhe importante é, pela falta do espaço,
acabamos usando o escritório da igreja, transformando
em uma turma. Temos uma equipe de 8 professores,
incluindo a Débora, e mais uma pessoa assistente,
completa 10 pessoas, número bastante relevante para
trabalhar e cuidar das crianças. Salientar que a nossa
escolinha, funciona debaixo da cobertura da PEPE,
daí que as cobranças das taxas, tem um valor fixo de
500mts. Deste valor, vem o salário dos professores
e pequeno lanche para crianças. Escolinha está
marcando diferença na comunidade e não só, mais
também a geração em preparação!

CONCLUSÃO: Agradecemos os Fundadores, pela
cobertura e sábia direção, ao levar Afrika Wa Yesu a
um patamar cada mais alto. Reconhecer, igualmente
o trabalho simbiótico da equipe, cada um na sua área
de jurisdição e em simultâneo, ajudado um ao outro,
realizar seu sonho.
A Liderança de Nampula Wa Yesu, é tesouro e preciosa
dávida que Espírito uniu para para tempo como este.
Estamos terminando o ano ministerial, este Julho,
rogamos ao Senhor Jesus, que nos livre de todo o
mal dos ardís do inimigo, para que, daquí a 12 meses,
voltemos a inumerar as maravilhas de Deus entre!

Visão: Nampula Wa Yesu, está seguindo a visão
primordial do ministério e ao mesmo tempo, temos EBENEZER, até aquí, O Senhor Jesus, nos ajudou!
sub-visões que sentimos como igreja local, precisamos Com Amor e carinho,
nos focar periodicamente, dando certa ênfase em
uma certa direção de tempo em tempo, entre várias
Prs. Armando & Lurdes Jó
destacamos, as seguintes:
Junto com a Liderança BASE DE NAMPULA
•
•

•
•
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Alcançar os profissionais não crentes, através dos
profissionais crentes, ex: Polícia alcançando polícia,
enfermeiro alcançando enfermeiro e por aí adiante.
Cada crente, um ministro activo. Envolver mais os
membros na missão da igreja, tornando a igreja o
reino dos sacerdotal. Estamos fazendo isso coma
intencionalidade.
Pastor local. Nos próximos 2 anos (2022), levantar
alguém para liderar a igreja.
Cadastrar os membros da igreja e fazer registo de
todos patromnio da igreja, em função dos novos
tempos em Moçambique está entrando.

Campo de Inhaminga
~ Sr Aaron Rissler
Querido Sr Rodney & Sra Ellie, Presidentes e Fundadores, Turmas da Escola Biblica:
Curso Bíblica Básico para 62 alunos (fevereiro - março
O ano de 2020 foi repleto de acontecimentos de 2020) Curso incompleto devido ao encerramento
inesperados que afetaram a todos. Mesmo em meio a do estado de emergência da Covid-19 de todas as
isso, aproveitamos ao máximo as oportunidades que nos instituições de ensino em março.
cercam. As instalações da escola bíblica da base ficaram
vazias durante o estado nacional de paralisações de Conferencias e Seminários:
emergência. Prosseguem as manutenções e benfeitorias • Conferência dos Mulheres do Região Centro
do imóvel e edificações, de forma a ter um local ainda
(Agosto 2019)
melhor preparado para o regresso dos alunos. Somos • Distrito de Cheringoma Conferência dos Prégratos pela provisão de Deus para Moçambique e pelo
adolescentes (Dezembro 2019)
trabalho na Base de Inhaminga. Obrigado aos amigos • Inhaminga Conferência Apostólica (Janeiro 2020)
fiéis e parceiros de ministério de Afrika Wa Yesu, cuja
oração e parceria financeira torna possível para nós Projetos fora da base apoiado com
ministrarmos à nação, levantando uma nova geração de suporte material, logístico ou
discípulos para transformar seu mundo através do amor pessoal:
de Jesus Cristo.
• Implantação da igreja Afrika Wa Yesu
• Centro Infantile Casa Esperança
Descrição do Campo: Situado em 79 hectares, • Construção da Igreja de Milange
adjacente ao aeródromo de Inhaminga, a 3 km a oeste • Construção dos Salas Anexo de Escola Primário
da vila de Inhaminga.
de Dimba
Infraestrutura da Base
• Edifício principal da Escola Bíblica com sala
de aula, escritórios, apartamento e quartos de
hóspedes
• Sala de aula secundária com biblioteca
• Auditório
• Cozinha e área para refeições
• 5 blocos de dormitório
• Moinho de moagem e prédio de armazenamento
de alimentos com oficina
• Clínica odontológica
• Acampamento com banheiros e chuveiros
• Gerador de backup de 15 kVa
• 4 furos
• Campo de futebol

Ultimas Considerações: Estamos ansiosos
para retomar as aulas da Escola Bíblica e conferências
em 2021. Acreditamos que o base de Inhaminga,
localizado no coração desta grande nação, tem um
papel futuro vital no fortalecimento da igreja por meio
do treinamento de liderança e preparação da Noiva de
Cristo, em nos próximos anos.
Respectivamente enviado por
Aaron Reiff Rissler
Diretor do Campo de Inhaminga

Residências para Equipe
• 5 Casas familiares
• 4 Casas geminadas
• 1 Dependencia com garage
Resumo de Atividades: Relatórios detalhados
das atividades do campus listadas abaixo foram
enviados pelos chefes de departamento.
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Campo de Nacala
~ Christiaan & Deborah Maas

F

oi uma grande honra assumir o papel de Diretoria
do Campus de Nacala no ano passado. Houve
muitas mudanças e ajustes feitos, e a equipe e os
funcionários foram incrivelmente solidários e
entusiasmados durante tudo isso. Nosso principal
objetivo era unificar as duas designações de “Escola
Bíblica” e “Centro Vocacional” em um “Campus
de Nacala” - acreditamos que isso aconteceu com
sucesso. Todos os funcionários estão em uma folha de
pagamento com regulamentos e políticas uniformes.
Isso trouxe unidade tanto na base quanto na equipe
- com os professores ensinando nos departamentos
da Escola Bíblica e do Centro Vocacional conforme a
necessidade e o desejo.

Janeiro - julho 2020: O ano começou com
a Conferência Apostólica, foi precioso e intencional.
Iniciamos as aulas em fevereiro com nosso curso
de elétrica no Centro Vocacional e nos alunos da
Escola Bíblica. Infelizmente, esses dois termos foram
interrompidos quando o governo determinou o
fechamento de escolas em meados de março devido
à pandemia global, COVID-19. Ainda esperamos
concluir o curso de elétrica ainda este ano e chamar
os alunos da Escola Bíblica em 2021 para terminar o
curso.

Sem escola em período integral e severas restrições
ao ministério da igreja local, nosso foco voltou aos
projetos e desenvolvimento do campus. Está incluído
Julho - dezembro 2019: Investimos neste relatório uma lista de melhorias feitas. Também
muito na fusão dos dois departamentos durante usamos o campus como base para a distribuição de
esse período, trabalhando com os contratos dos refugiados afetados pelos ataques terroristas do Norte,
funcionários e realizando extensas reformas em todo que vêm aumentando constantemente. Também
o campus, em preparação para os termos da escola em fizemos máscaras para distribuição de acordo com os
2020. O Centro Vocacional concluiu com êxito o seu regulamentos do governo.
primeiro Curso de Construção - um dos projetos de
construção dos estudantes foi o de adicionar varandas Temos experimentado um tremendo crescimento
de volta ao alojamento da faculdade no campus. Eles na equipe quando recebemos Jemusse e Raquel de
também construíram a matchessa dos trabalhadores e Inhaminga. Eles tiveram um impacto marcante aqui,
construíram um igreja para Salinas wa Yesu. O corpo apesar de seu trabalho com a equipe e na Escola
docente realizou um seminário de treinamento para Bíblica e nas igrejas locais. As famílias de nossa equipe
líderes da igreja local em Muzuane Wa Yesu sobre também cresceram, com um total de cinco crianças
como realizar cruzadas, e as cruzadas foram realizadas vivendo atualmente na base.
por estudantes e equipes nas áreas circundantes de
Merenguze, Salina, Tomate e Coutinho. Também
houve uma conferência de jovens em agosto na base.
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Embora todos nós tenhamos ficado um pouco
surpresos com a virada inesperada dos eventos e a
reviravolta dos planos em 2020, decepcionados por
não termos um período de graduação este ano e
incapazes de colocar muito esforço em evangelismo
e crescimento da igreja, ele provou ter sido um ano
vital pelo estabelecimento e fortalecimento da base de
Nacala, sob nova liderança e unidade entre professores
e funcionários. Estamos ansiosos pelo próximo ano
como um de fruição e expansão do Reino.
Descrição do Campo: O Campus de Nacala
consiste em cinco (5) hectares. Há um total de vinte e
oito (28) edifícios consistindo no seguinte:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 Campus Cozinha & Sala de Jantar
1 Campus Palestra
1 Bloco de Administração do Campus
4 dormitórios do campus
5 blocos de ablução
1 Edifício Multiuso Vocacional
4 Casas do corpo docente
4 Casas de hospitalidade
4 Casas da Missão
1 Área de serviço
2 Matchessas

O campus possui eletricidade fornecida pela EDM
e um (1) furo de água, profundidade de 70 metros.
Oito (8) das casas têm fornecimento elétrico direto de
EDM. A Escola Bíblica e o Centro Vocacional têm seu
próprio suprimento direto.
Todas as escrituras para a propriedade original estão
em mãos, exceto os lotes 64, 65 e 66, e o terreno entre
esses lotes e a praia. A ação final para transferir o lote

66 (incluindo a casa de Maas e a Hein Cottage) foi
submetida ao Departamento de Finanças para registro
final. A ação final para transferir os lotes 64 a 65 para
o ministério AWY exige uma assinatura pessoal do
atual titular que esteve fora do país no ano passado.
Aguardamos o retorno do Sr. Reetz para finalizar a
transferência dessas escrituras.
Novo desenvolvimento:
• A construção do DuraWall entre o recinto da
escola e o alojamento da faculdade está em
andamento.
• Dormitórios do campus pintados por dentro,
janelas e portas consertadas e envernizadas.
• Os dormitórios do campus receberam apoios
concretos para combater a erosão
• Campus Lecture Hall completamente renovado,
nova fiação, iluminação, reboco, pintura,
plataforma estendida, porta do professor
adicionada, drenagem e entradas modificadas.
• Armazém da cozinha do campus completamente
reformado, pintado, fiação, iluminação, estantes,
novo congelamento adicionado, instalações de
armazenamento.
• Armazém de Hospitalidade do Campus
completamente
reformado,
pintado,
cablagem, iluminação, estantes, instalações de
armazenamento.
• Acordos de corpo docente e missionário
distribuídos e assinados
• Missão Hospitalidade 2 renovada
• Área de refeitório do campus reformada, mesas e
cadeiras reparadas e pintadas
• Obras rodoviárias: reparos constantes nas
estradas municipais, bem como drenagens e vias
no campus.
• Manutenção de veículos: Microônibus, Caminhão
branco, Caminhão azul, Pick-up Nissan, Caminhão
guindaste, tudo em ordem de funcionamento
• Campo de futebol: árvores plantadas, área
transformada em zona de lazer para estudantes,
quadra de vôlei restaurada.
• Acampamentos: Blocos de ablução concluídos
atrás da matchessa, masculino e feminino, cada
um com um chuveiro e um banheiro.
• Banheiros para funcionários: completamente
reformados, banheiro feminino fornecido.
• Abluções no campus reparadas
• Pessoal de trabalho: oferecido sob os mesmos
procedimentos. Unificação de duas bases em uma.
• Área de reunião da equipe de trabalho - matchessa.
• Casa de barco construída no Centro Vocacional
• Casas da faculdade tinham varandas traseiras
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•

•

adicionadas a eles.
Furo: A bomba foi substituída este ano usando
a bomba sobressalente que tínhamos à mão. O
sistema de armazenamento de água foi atualizado
e concluído.
Encanamento: válvulas de corte de água instaladas
no lado leste do campus

EVENTOS:
• Conferência da Juventude 2019
• Treinamento Cruzada 2019
• Curso de Construção Votec 2019
• Conferência Apostólica 2020
• Escola Bíblica 2020 - abreviada
• Curso Votec Electrics 2020 - abreviado

FUNCIONÁRIOS / TRABALHADORES DO
CAMPUS:
• 15 – Guardas Noturnos
• 9 – Jardineiros / guardas diurnos
• 7 – Professores (3 - Vocacional, 4 - Escola Bíblica)
• 3 – Cozinheiros
• 3 – Trabalhadores temporários (2 domésticos, 1
carpintaria)
• 2 – Loja de Madeira
• 1 – Motorista
• 1 – Construtor

PROJETOS FUTUROS:
• Matchessa concluída
• Construir oficina e área de armazenamento
• Substitua o tubo de água principal no lado oeste
do campus
• Instale credilecs em duas casas do campus
• Conectar ao Fipag
• Resolver títulos pendentes
• Escritório de administração do campus reformado
- sanitários, arquivos, despensa, teto “ADMIN
BLOCK”
• Casas de Hospitalidade da Missão - reformadas,
Todos os trabalhadores permanentes estão totalmente
aircons, geladeiras, chaleiras substituídas.
documentados com as B.I ‘s, contratos e pastas de • Construa mais duas casas da faculdade
emprego. O registro do INSS está completo para todos • Renove o bloco de Administração do Campus
os trabalhadores.
para incluir uma biblioteca e arquivos
• Substituir telhados do dormitório
Respectivamente enviado por:
Christiaan e Deborah Maas
Diretores do Campo de Afrika Wa Yesu Nacala
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Centro Vocacional
~ Christiaan & Deborah Maas
Introdução: O ano 2019-2020 foi um período
incrível de transição para nós como base, à medida
que passávamos de ‘Diretores do Centro Vocacional’
para ‘Diretores de Base de Nacala’. Vimos o Centro
Vocacional incrivelmente envolvido em tudo o que
nos empenhamos em fazer, mas, ao mesmo tempo,
notamos algumas coisas caindo nas fendas, que serão
ajustadas no ano seguinte.

construíram uma matchessa para os trabalhadores e
construíram um edifício de igreja em Salinas.
Ao longo de seu período no campus, receberam
instruções de toda a equipe Afrika wa Yesu da base,
a variedade de personalidades e assuntos de ensino
aumentou seu desejo de viver e ter uma vida cristã
eficaz. Eles aprenderam habilidades básicas de
negócios, morte para si próprio, oração e jejum e
evangelismo sobrenatural. Os alunos participaram de
2019: Em setembro de 2019, recebemos 17 alunos quatro cruzadas nas áreas periféricas de Merenguze,
no Centro Vocacional para realizar nosso primeiro Salinas, Tomate e Couve, e se formaram em dezembro,
‘Curso de Construção’. Essa visão nasceu em resposta bem equipados.
aos dois ciclones que devastaram Moçambique no
início do ano, o ciclone Idai e o ciclone Kenneth, pois 2020: Recebemos 12 alunos de elétrica, juntamente
o país estava procurando reconstruir muitas casas e com os alunos da Escola Bíblica, no início do ano, e
empresas destruídas. Tivemos os projetos perfeitos houve uma grande mistura de cruzamentos entre a
para eles trabalharem também como cursos práticos! Escola Bíblica e o Centro Vocacional. A equipe toda
Sob as instruções de Maestre Juma, eles acrescentaram trabalhou muito bem juntos, Rogerio especialmente
varandas de volta a três Casas da Faculdade no campus, era muito feliz de finalmente ter sua classe elétrica
para ensinar. Ele trabalhou muito para reajustar o
manual de Eletricidade e Jeosafá o ajudou a explicar
tudo, e o curso estava indo muito bem. Infelizmente,
chegou a um ponto insuportável com a maioria dos
outros eventos em todo o mundo quando o Covid-19
entrou em cena. As escolas tiveram que fechar e os
alunos foram tristemente enviados para casa, com a
esperança e a promessa de que, quando as coisas se
abrirem, eles poderão voltar e concluir o curso. Nesta
fase, esperamos receber esses alunos em setembro por
dois meses, enquanto revisam e concluem o curso de
elétrica.

Acompanhamento: Este ano não pudemos fazer
muito acompanhamento, as viagens eram limitadas. No
entanto, temos estado em contato com alguns alunos
através do WhatsApp e testemunhos de seus pastores, e
esperamos fazer um acompanhamento no próximo ano.
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Os ex-alunos do norte foram terrivelmente afetados pela
guerra, como todo mundo, perdendo parentes, negócios
e casas. Isso parte nossos corações. Precisamos nos
conectar e ver onde podemos oferecer suporte.

Loje de Madeira: A loja de madeira teve um
ano agitado, completando alguns grandes pedidos.
Preferimos fazer pedidos grandes em vez de pedidos
pequenos. Nossos carpinteiros também estiveram
ocupados na nova igreja em Salina fazendo e ajustando
Equipe: Rogério - Ele cresceu muito e provou ser portas e janelas. Eles também fizeram muitos
um jovem muito educável e trabalhador. Na AGM trabalhos pelo campus, consertando portas e janelas
deste ano, ele foi apresentado e aceito como membro e envernizando. Fizemos um pedido de portas para
da equipe do AWY - parte da Liderança Central. um novo hotel em construção na Ilha de Moçambique
Estamos satisfeitos com seu compromisso com Afrika e, infelizmente, devido ao bloqueio do Coronavírus,
Wa Yesu e esperamos seu impacto nos estudantes e na toda a ilha foi fechada para visitantes e, portanto, os
comunidade nos próximos anos.
hotéis e restaurantes não estão recebendo nenhuma
renda. Temos algumas citações com os clientes, mas,
Álvaro - O nascimento de seu bebê, Elioinai, trouxe devido à situação economia, as pessoas colocaram os
Álvaro a um novo nível de responsabilidade ao navegar pedidos em espera até que possamos voltar ao normal.
na paternidade. Ele assume muitas responsabilidades
em torno de Nacala, a oficina de madeira, a igreja de Visão 2021: Vendo como as coisas caíram na cara
Muzuane, e agora também é o pastor da equipe de este ano, mantemos nossa visão de 2020 intacta, em
Nacala. Esperamos ansiosamente vê-lo crescer em um esforço para alcançá-la em 2021! Temos o prazer
confiança em sua capacidade e talento quando ele de poder oferecer mais de uma variedade de cursos no
atender ao chamado de Deus em sua vida.
Centro Profissional. Gostaríamos de dar uma outra
olhada em como podemos ajudar as mulheres de
Pedro - Também recebendo uma nova adição Moçambique e precisamos refinar nossos programas
à família, uma segunda filha, Gilca, Pedro e sua de interação e discipulado entre alunos e professores.
família, continuaram a colocar seu coração na vida Também gostaríamos de fazer um grande esforço
no campus, no Centro Vocacional e, principalmente, para nos envolvermos em projetos comunitários,
nas atividades de extensão. Eles são apaixonados por representando o corpo de Cristo em um nível prático.
alcançar os perdidos. Colocamos Pedro como Líder Somos gratos pela oportunidade de operar sob a
de Departamento do Centro Vocacional, para que ele cobertura do Afrika wa Yesu, um ministério que de
seja mais responsável pela administração logística do forma alguma limita nossa visão, e está sempre nos
Centro Vocacional quando tivermos alunos.
pressionando a crescer e se desenvolver. Obrigado por
tudo que você colocou em nossas vidas. Não há fim de
Emma - Trabalhando duro para manter as contas e os ideias ou oportunidades, carpé diem!
registros atualizados, e constantemente procurando
maneiras de melhorar o funcionamento diário de
Chris & Deborah Maas
todo o campus, ela é inestimável e somos gratos por 			e tudos no
sua participação contínua na Afrika Wa Yesu.
		
Centro Vocacional Afrika wa Yesu
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Escola Bíblica de Inhaminga
~ Pr Mariano Nota
Introdução: Gostaria em primeiro lugar
agradecer a Deus pela vida e saúde que sempre
tem nos dado,não esquecendo também saudar aos
nossos Presidentes e Fundadores, pela dedicação
e serviço em prol ao avanço do reino Deus, que
Deus os abençoe ricamente com toda sabedoria.
Quero também agradecer a Deus pela vida dos
meus colegas de departamento, me refiro os
professores. Sou muito grato a Deus pela vida de
Sabão, Nelson e Isak que fazem parte da minha
equipe e do meu departamento, esses homens tem
sido uma bênção fundamental para a escola, não
só na sala de aulas mas sim na vida dos alunos.
Tenho notado um grande crescimento na vida de
cada um deles, enquanto todos os dias aprendemos
a melhorar o nosso relacionamento e comunicação
como uma equipe. Com estes homens não só que
conseguimos cobrir as tarefas do campo da base
mas sim ate as necessidades comunitárias através
de seus envolvimento com a Igreja local que e
Inhaminga Wa Yesu. Para este ano havíamos
recebido na escola bíblica um numero de 60 alunos
vindo das 4 Províncias, nomeadamente, Sofala,
Monica,Tetê e Zambéze, nos quais 6 mulheres e 54
homens. Durante o tempo de Formação, tivemos
2 alunos que voltaram em suas casas por causa do
mau comportamento não aceite de acordo com o
nosso padrão escolar e acabamos de chegar ate ao
tempo da interrupção com 58 alunos, cujo todos
os alunos se mostraram se disponível seus regresso
a escola quanto situação se considerar favorável
para o regresso das suas aulas, e ate agora estamos
em comunicação com muitos alunos , e todo eles
estão caminhando muito bem. Graças a Deus que
nenhum deles nem suas famílias tiveram problemas
com esta pandemia.
Realizações: Apesar do tempo que tivemos na
escola com os nossos estudantes não ter sido muito
longo, todavia houve realmente um impacto espiritual
muito grande tanto no campo da base de Inhaminga
assim também como na vida dos alunos, cujo que
o resultado destes impactos continua dando muita
forca e desejo na vida dos alunos, a servirem em suas
Igrejas ajudando seus pastores com os trabalhamos
que eles são incumbido. Sentimos nos como uma das
realizações, a experiência que os alunos tiveram aqui
na escola, Semana de formação Espiritual , Libertação,

batismo nas águas, batismo no Espírito santo,
devocionais pessoais e coletivas, Santa ceia, evangelismo
e muitas outras coisas. Esses todos eventos se tornaram
momentos de granes experiências inesquecíveis na vida
dos alunos assim também nas nossas vidas. Para este ano
havíamos introduzido a ginástica como parte dos nossos
momentos matinais de acordo com o que havíamos
aprendido no tempo da nossa conferencia apostólica
sobre a boa saúde, foi muito divertido e saudável ao
mesmo tempo, acabamos adotando como parte do nosso
currículo Porque sentimos que isso estava faltando.
Agradecemos a Deus por termos recebido sempre
ajuda de outros membros da equipe durante os nossos
semestre, que isso tem de certa forma nos encorajado
muito e também aos próprios aluno em perceberem
como trabalhamos em uma família.

Baptismo nas águas e com o Espírito Santo ~
Formação Espíritual em Inhaminga.

Apos a interrupção do nosso ano letivo por motivo
do COVID -19 , acabamos estendendo as nossas
atividades de visitas, evangelismo e fortalecer
aos nossos lideres e membros das nossas Igrejas
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AWY, porque entendemos que era o momento que
muito eles precisavam da nossa presença e ajuda.
Antes mesmos de irmos tão longe, tínhamos que
nos organizarmos como a liderança de IWY para
fortalecermos as nossas casas de Paz, de modo que
através delas pudéssemos ser capazes de monitor e
coordenar as nossas atividades com o nosso povo,
foi assim que após as medidas de ficar em casa foram
se tornando cada vez mais rigorosas não ficamos
baralhados porque já tínhamos programas e equipes
montadas nos bairros que poderiam levar ao cabo as
atividades. Assumimos a responsabilidade de termos
toda a certeza de cuidarmos todas as nossas velhas e
necessidades visitando lhes sempre por meio de varias
equipes que se deslocavam se. Durante este período
de tempo notei o quão os membros da nossa Igreja
eram tão determinados e ativos e qualquer atividade
mesmo perante a situação que era considerada
tão Critica, Foi assim que conseguimos contribuir
pequenos produtos e matérias para ajudar aos mais
necessitados, em varias vertentes a Igreja continua ate
hoje forte e unida. Tivemos alguns irmãos que após
esta situação acabaram transferindo para outras zonas
por motivos de estarem junto a suas famílias.

Fora de estes trabalhos ao nível da nossa Igreja
local, também tivemos que olhar para as nossas
Igrejas e lideres aonde não so eu mas outros irmãos
se deslocaram pra dar forcas aos outros irmãos nas
zonas próximas da nossa vila. Eu pessoalmente tive a
oportunidade de sair para visitar em especial aos nossos
lideres das zonas assim como nos outros distritos
junto a minha esposa tais como: Nhamakaringa,
Mazamba, Nhnsole, Centracao, Zuaramambo, Casa
Banana, Nhamaphaza , Maringue, Ndoro , Caia,
Luala, Minhonha e Quelimane, todos esses lugares
foi realmente visitas para dar forcas e coragem para
continuarem fortes e firmes também lhes encorajar
lhes para encorajar seus povos. Foi muito encorajador
em perceber que o povo apesar de tudo oque estava
acontecer ainda estavam fortes e firmes na Fe e que
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dentro das suas possibilidades manterão alguns
encontros de planejamento das suas atividades assim
também como as visitas.
Com esses planos de visitas que temos ira de certa
forma ajudar muito as nossas Igrejas e assim também
como os lideres das nossas Igrejas a continuarem para
frente não perdendo a visão que Deus nos deu este
ano com o ministério e Igreja.
Testemunhos: Durante as minhas visitas apos
a inserção das Igrejas fiquei muito encorajado pelo
estado espiritual dos nossos irmãos e lideres , em como
continuaram a se ajudando uns outros mesmo no
meio d tudo oque estava acontecer. Quando eu estava
em Marringue junto com o pastor Branco, me lembro
na ultima noite para voltar a Inhaminga tive um
sonho de homem que eu conhecia a muitos anos que
era crente, mas depois de algum tempo pela situação
familiar ele acabou se envolvendo no curandeirismo e
ele mesmo acabou se tornando curandeiro.
Na noite antes de eu sair de Marringue tive um sonho
muito estranho aonde no sonho, eu estava num lugar
aonde que de repente havia algumas pessoas dentro
de casa e essas pessoas estavam chorando, enquanto
choravam senti em poder aproxima los e ver oque
estava acontecer, na medida em que eu aproximava
me daquelas pessoas elas choravam ainda mais,
estando eu ai dentro me senti remover o lençol que
cobria o rosto da pessoa que estava morta e logo
que abri vi que era o rosto da minha mãe e logo me
despertei do sono. No dia seguinte enquanto eu ia
para Nhamaphaza senti muito forte que eu precisava
ligar para aquele que já conhecia a muito tempo que
agora já era curandeiro, Chegando em Ndoro eu fiz
uma chamada telefónica para ele, ele atentei e lhe
perguntei se seria possível para eu encontrar com ele
naquele e ele disse que sim, de repente aquele sonho
se tornou tão vivo em minha mente e o Espírito de
Deus me disse que aquele sonho que tive na noite
passado eu devia contar para ele, quando eu comecei
a contar ele mando me parar e disse me pastor tudo
o que você esta contando eu também sonhei quase a
mesma coisa na noite passada, por favor vem aqui em
casa para conversarmos melhor. Naquela mesma hora
falei para minha esposa e o pastor da Igreja em Ndoro
junto a outro Irmão que estava na casa connosco, eu
disse vamos juntos n casa do senhor Nherezerani e
contei para eles oque nos íamos fazer La. Chegando
La compartilhamos o evangelho e ele contou o que
ele havia sonhado naquela noite anterior, falamos de
Jesus para ele junto a sua família e oramos com toda a

família e ficando alguns procedimentos práticos com
o pastor da Igreja por que ele havia dito que precisava
de ter uma conversa com o resto da sua família direita
que havia lhe encarregado com todas essas praticas
demoníaca. Fiquei muito impressionado em ver como
o Espírito de Deus trabalha em nossas vidas e na vidas
de outras pessoas.

agora, só pra motivar os novos alunos e saber que o
que Deus fez com esses também pode fazer com eles.

Visão para o Futuro: Continua como a
minha visão de treinar de identificar os nossos alunos
nas nossas escolas Bíblicas assim como nas nossas
Igrejas pessoas que tem um certo potencial e visão de
servir a Deus aonde a estes podem serem recrutados
e treinados durante o tempo de funcionamento das
nossas escolas Bíblicas, onde neste período de tempo
podemos lhes dar a oportunidade de trabalharem
e servirem nas nossas Igrejas dentro da região e
também nas nossas escolinhas para mais experiência,
Gostaria também de envolver os nossos Ex estudantes
os que estão aqui ao redor de Inhaminga tanto como
os que são de longe dependendo das suas condições,
para poderem e algumas participarem os nossos
devocionais e compartilharem com os alunos logo os
seus primeiros meses, o que Deus fez na vida deles
durante o seu tempo na escola, oque esta fazendo

Sabemos que Deus tem muito pra nos em nossa frente,
e que tudo o que Ele tem a nossa frente dependera
muito do que nos estamos fazendo hoje, que o Senhor
continue nos abençoando ricamente.

Continuar a elevar a nossa escola em vários aspectos
assim como o nível de ensino das nossas matérias
assim como o nosso próprio crescimento que também
resultara no crescimento dos nossos alunos.

Juntos podemos,
		Mariano Nota
Diretor da Escola Bíblica de Inhaminga
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Escola Bíblica de Nacala
~ Prof. Agostinho Lisboa
Introdução: Paz do Senhor Jesus Cristo a
todos membros da Equipe AWY, saudamos a todos
com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
E também louvamos a Deus pelo trabalho de cada
membro que faz parte desta equipe, servindo a Deus
a tempo inteiro.

Na primeira parte deste ano de Agosto a Dezembro de
2019 tivemos o trabalho com as Igrejas e Evangelismo
e Cruzadas. E na segunda parte que já faz parte de
2020 começamos bem recebendo os alunos mas
ficamos muito tempo com eles.

Primeiro fizemos um seminário de treinamento dos
Saudamos em particular os líderes do Ministério pelo líderes para Cruzadas usando o material do ensino do
carinho e empenho para o nosso crescimento, estamos Pastor Keir Tailer, também fizemos Evangelismo prático
cada vez crescendo e aprendendo algo novo na medida de pessoa a pessoa e casa a casa; supervisionamento
que o Espírito Santo nos revela algo da parte de Deus. das igrejas, visitas de encorajamento aos líderes das
Também agradecer a Deus pela unidade e trabalhando nossas Igrejas locais; projeção de filme de Jesus e
em equipe, estamos crescendo na unidade e crescendo cruzadas.
num outro nível segundo o poder e unção do Espírito
Santo.
Evangelismo: Neste ano fomos nas zonas de
Coutinho, Muzuane, Mutheia, Salinas e Namanhunho
Estamos agora trabalhando integralmente com uma nova zona dentro do Distrito de Monapo. Nestes
quatro professores: Agostinho, Lucas, Jemusse e locais evangelizamos de casa a casa, porque realmente
Jeosafá e também contamos com apoio do professor o povo precisava muito de ajuda da palavra, era muito
Pedro e a missionária Simona. Tem sido uma benção notorio nas casas onde passavamos viamos pessoas
trabalhar com esta equipe de Professores, temos visto oprimidas vivendo sem paz. Orando por eles alguns
crescimento de cada um na sala de aula assim como eram libertos pelo poder do Senhor Jesus. Visitamos
fora dela com os alunos e na comunidade.
nas casas dos crentes encorajando os a permanecer
firme em Deus e na sua Palavra. Na verdade foi muito
Realizações: 2019 – 2020 Foi um ano atípico e bom por termos ido naquelas zonas, pois que o povo
com muitas dificuldades por causa da declaração de é faminto da Palavra, a uma grande necessidade de
Estado de emergência.
ensino. Durante os dias que estiveram lá os grupos,
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houve grande momento de aceitacão da Palavra de realmente este intercâmbio foi muito bom, trouxe
Deus enquanto a palavra era compartlhada.
mais liberdade e sentimo-nos filhos de casa em todos
os lugares onde tem Afrika Wa Yesu.
Escola: Neste ano a nossa espectativa estava muito
alta para com os alunos. Recebemos 44 aluna sendo Curso a Distância: Temo agora 18 alunos que
39 homens e 5 mulheres. Tudo no início estava bem estão estudando, mas devido o Estado de emergência
enquadrado e estávamos num bom caminho, mas a tivemos que parar de fazer os encontros no final de
situação do País no que diz respeito ao corona virus cada mês, e isso poderá causar a mudança do tempo
causou um atraso.
para o fim do curso.
Nos dois meses em que ficamos com os alunos, vimos
um bom desempenho e um crescimento rápido. Eles
vinham com uma grande expectativa e por isso que
eles estavam habilitados a crescer mais rápido, mas ,
infelizmente não conseguimos chegar com eles até a
graduação pelo motivo do Estado de Emergência.

Dados Estatísticos da Escola:
Continuam mesmos do ano anterior por não termos
graduado alunos neste ano.
Graduados ate 2020:
497 Homens 49 Mulheres

546 Total

Na formação Espiritual Deus nos ajudou muito, os
alunos foram quebrantados por dentro, foi aberto
o espaço para o espírito Santo agir dentro deles,
Batizamos 14 alunos. No tempo de ministração sobre
libertação foi muito bom ver a abertura dos alunos de
confessar as suas fortalezas e renunciando o pecado e
a maldição.

Logística: Esta área de operação é sempre
dependente da situação económica do País, Neste
ano experimentamos uma nova maneira de operar.
Melhoramos o nosso armazém fazendo uma pequena
reabilitação, colocação de prateleiras, compra de
recipientes para depositar alguns produtos tais como
Farinha Arroz, Feijão, Cebola e Alho, compra do
novo congelador. Tembém melhoramos o nosso
Tivemos uma boa experiência de movimentação cardápio com aumento de algus produtos que não
de Professores de Inhaminga a Nacala e vice-versa, comprávamos antes, tais como Bolachas, biscoites
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e frutas. Não tivemos dificuladades de adiquerir os
provutos, visto que estamos próximos das lojas e
mercados e não houve falta de produtos lá. Os preços
são um grande desafio, eles tendem a subir cada ano
devido a tendência de subida de US Dollar.
O Professor Lucas continua sendo o nosso gestor do
armazem de alimentos, ele tende a crescer também
nesta área de atuação.

Niassa e Zamézia foram viagens de monitoria e
avaliação do desempenho dos alunos ex-graduados e
encorajar Igrejas e seus líderes.
Eventos Decorridos E Participados:
Nós continuamente louvamos a Deus pela
oportunidade e continuidade de acolher grandes
encontros, que vem para nos abençoar.
•

Visitas Recebidas: Nós agradecemos muito a
todos os visitantes que nos visitaram, pois trouxeram •
para nós uma benção nova e revelação contínua, que
nos mantém mais unidos uns aos outros especialmente •
Equipe de Inhaminga e Nacala e com as Igrejas.
Queremos em especial agradecer pela constante visita •
dos nossos fundadores Pai Rodney e Mãe Ellie.

Seminário de treinamento de obreiros para
Cruzadas;
Conferência de Provincial de Jovens Agosto de
2019;
Conferência Apostólica da Equipe em Janeiro de
2020;
Obrigado pela Mini – conferência realizada este
ano em Nacala

Testemunhos: Testemunhos de Resultados do
Evangelismo: Totais salvos somente em Merunguze 21
almas. Nos momentos de cruzadas e evangelismo, nós
testemunhamos curas e libertação e arrependimento.
Ouvimos pessoas a testemunhar sobre a cura de
Visitas Efectuadas:
doenças, libertação de maus sonhos e perseguição de
A nossa Equipe fez várias vezes viagens para Cabo demónios. Um jovem muçulmano entregou a sua vida
Delgado, Uma vez para Zambézia e uma vez para a Jesus pela ministração da Palavra de Deus.
Niassa, Essas viagens especialmente para Cabo
Delgado eram de risco por ser zona de conflito Muito obrigado pela oportunidade de relatar os
armado, mas mesmo assim o propósito dessas viagens acontecimentos do ano.
era maior, e a Equipe foi para distribuir comida para
as vítimas do ciclone Kenneth.
Agostinho Gamboa Lisboa
Nacala Porto, aos 12 de Junho de 2020.
Devido a situação de Covid-19 em todo mundo,
todos os visitantes cancelaram as viagens que tinham
agendado, nós não podemos reclamar, agradecemos a
Deus por nos fazer passar por esta experiência.
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Jovens e Crianças
~ Sra Simona Vasconcelos Caba
Em novembro de 2019, em todas as nossas 4 igrejas-base,
foi a época da graduacao das 121 crianças com 6 anos de
idade. Essas crianças haviam terminado o programa préescolar e o próximo passo era se matricularem na escola
primária. Que bela celebração e que oportunidade de
“Conte para seus filhos e deixe que eles digam para seus alcançar os pais com o Evangelho!
filhos e para a próxima geração.” ~ Joel 1: 3
Em algumas escolas públicas, eles formam classes
Há coisas que acreditamos que Deus está falando especiais para as crianças que estão se formando em
conosco neste último ano:
nossos Clubes das Criancas, devido ao seu alto nível
de conhecimento. Esse é um testemunho incrível !
Primeiro, é tão importante saber como passar o
bastão para a próxima geração; Deus trabalha e as Em fevereiro de 2020, 689 crianças se inscreveram
coisas são geracionais. Como família AWY, vemos a em nossas programas dos Clubes da Criança. O
necessidade de investir nas crianças e jovens que vão número de crianças tem aumentado e ficamos mais
levar a visão dos que vieram antes deles. Que irão ser do que animados em vê-las crescer conhecendo Jesus
inflamados com paixão e fogo do Espírito Santo para e abrindo suas mentes para o conhecimento. Mas nos
levar mais adiante o avivamento; e que eles estarão últimos 4 meses, tudo mudou com a pandemia e
preparados para os tempos difíceis que estão à frente estado de emergencia. As escolas foram fechadas, e
deles, pois podem ser a geração que verá Jesus voltar. doi o coração que elas ainda estão fechadas. Após duas
semanas de busca, nos reagrupamos, nos comunicando
Segundo, sabemos pela história que Deus pode por e-mails, whatsapp e telefonemas, e decidimos
levantar uma criança no meio de uma terível escuridão usar estratégias diferentes para continuar tendo
espiritual e física, uma criança que escreverá a história contato com as crianças. Aproveitamos o primeiro
com Deus e mudará o curso do mundo. Alguém como mês de isolamento para fazer muitos treinamento
a criança Samuel ou jovens como Daniel, Sadraque, de professores, organização e desinfeção tudo nas
Mesaque e Abednego. Estamos vivendo tempos terríveis instalações.
e incertos, mas sabemos que Deus já tem seus profetas
e sábios entre a geração jovem, criados para um tempo
como esse.
Introdução:
“Disse Deus: Este é o sinal da minha aliança que faço
entre mim e vós e entre todos os seres viventes que estão
convosco, para perpétuas gerações.” ~ Gênesis 9:12

Ministério Infantil:
1. Clubes Infantis: Somos muito gratos a Deus por
tudo o que Ele fez na vida das crianças que fazem
parte de todos os Clubes da Criança Afrika Wa Yesu:
Inhaminga Wa Yesu, Casa Esperança, Gorongoza Wa
Yesu, Nampula Wa Yesu e Nacala Wa Yesu.
Na segunda parte do ano 2019, 613 crianças estavam
vindo, 5 dias por semana nos clubes das criancas,
onde eles aprenderam sobre Jesus, aprenderam a ler e
escrever, e tinha uma refeição por dia. Jovens de nossas
igrejas foram treinados como ensinar essas crianças e
cuidar deles com o amor de Deus. Em Dezembro de
2019, enviamos 11 novos professores para a formação
de professores na Beira e Nampula.
No início de 2020, nos cinco clubes infantis,
havia 34 professores no total.

Acampamento das crianças Racine

Acampamento das crianças Inhaminga
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Imprimimos atividades para as crianças com
instruções para os pais, para fazer em suas casas.
No início de cada mês, os professores estão dando
novos materiais para eles. Alguns pais preferem não
ter esse tipo de contato com seus filhos, mas alguns
deles (em Inhaminga e Nacala ) nos pediram para
continuarmos ensinando seus filhos. Com máscaras
(tanto os professores quanto as crianças), lavando as
mãos e mantendo distanciamento social, continuamos
indo às casas que se abrem para nós.
Sabemos que precisamos encontrar a saída e nunca
parar de fazer o que Deus nos chamou para fazer.
2.
Acampamentos de crianças: Havia 2
acampamentos de crianças: no mês de agosto de 2019,
em Racine, onde 68 crianças de 6 lugares diferentes,
a maioria delas de origem muçulmana, foram
tratadas como princesas e príncipes por uma equipe
incrível de jovens: 3 jovens da Moldávia e 6 líderes
de Nampula e Nacala. As crianças vieram com o
coração partido por abuso, rejeição e feitiçaria e
saíram curadas e tocadas pelo Espírito Santo.

de Inhaminga os alcançaram com o Evangelho, e
temos certeza de que suas vidas nunca mais serão as
mesmas. 18 crianças foram batizadas na água e uma
grande parte foram enchidas com Espírito Santo.
3. Outro Ministério Infantil: Em muitas igrejas,
especialmente depois que nossos alunos da Escola
Bíblica terem voltado para casa, eles começam a ministrar
para as crianças. Sobre alguns deles, sabemos, e sobre
outros , descobrimos quando o visitamos. Em Nampula,
quero comentar sobre Debora Jo , que está cheia de
visão e desejo de ver crianças e adolescentes crescerem
em seu potencial em Jesus. Juntamente com outro
jovem incrível, Luis Tendai, estão criando novas
maneiras de alcançar essa nova geração. Em Nampula,
eles criaram um programa evangelístico para visitar
as Casas da Paz, alcançando as crianças nessas áreas

Outro acampamento foi no mês de novembro de
2019, em Inhaminga, onde 88 crianças vieram ter
encontro com Jesus. O pastor Mariano e uma equipe
Clube Infantil Gorongosa Wa Yesu

Clube Infantil Nampula Wa Yesu
Clube Infantil Nacala Wa Yesu

Graduação Clube Infantis Inhaminga
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para Jesus. No final do ano passado, Debora iniciou
um novo programa com os filhos dos pastores, tendo
a paixão e o desejo de vê-los servir junto com seus
pais no Reino de Deus. Outra bela ascensão do
ministério infantil está em Gurue, onde Daniel, líder
da igreja, com um grupo de graduados da Escola
Bíblica, além de outros programas da igreja, estão
alcançando as crianças com o amor de Deus.

•
•
•

Em outubro, 114 jovens participaram à
Conferência Distrital de Jovens em Morrumbala.
52 jovens vieram para a Conferência Distrital de
Jovens na localidade de Magiga.
E 86 jovens vieram para a Conferência Distrital de
Jovens na localidade de Milange.

Quão gratos somos por essas incríveis
oportunidades de alcançar os jovens com o amor de
Ministério
De
Jovens: Em 2019, Deus. Certamente, valorizamos todas as reuniões,
realizamos 8 Conferências de Jovens, com seminários, conferências ou cruzadas de jovens que
a participação de 828 jovens: 174 jovens receberam tivemos. E como sentimos falta desse tempo!
o batismo nas águas durante essas conferências e a
maior parte foram batisados no Espírito Santo.
Como a equipe de Líderes de Jovens é pequena, preparar
• Em abril, 97 jovens participaram à Conferência e realizar uma conferência é um trabalho árduo, mas
Provincial de Jovens em Cabo Delgado, na localidade como vale a pena cada investimento. Quando vemos os
de Mpiri .
jovens que levamos a Cristo, ou discipulamos através
• Em maio, 150 jovens participaram à Conferência dos anos, crescendo como líderes de igreja, ou
Provincial de Jovens em Inhaminga, Sofala.
professores da Escola Bíblica, ou evangelistas cheio de
• Em agosto, 150 jovens vieram à Conferência paixão pelas almas, é nisso que vemos que e a nossa
Provincial de Jovens em Nacala, Nampula .
recompensa celestial é ganho.
• E 96 jovens vieram para a Conferência Distrital de
Jovens em Gorongoza .
Os principais líderes da juventude que estão ajudando e
Na província da Zambézia, realizamos 4 conferências servindo nas Conferências de Jovens são Abdul Emamo,
da jovens:
Paulo José, Jansen e Dora Cunha, Faustinho, Luis Tendai,
• Em setembro, 90 jovens participaram à Jose Sairose e Chico Jose.
Conferência Distrital de Jovens na localidade
de Munhonha
Agradeçemos a Deus por todos da nossa Equipe
Afrika Wa Yesu, que estáo servindo e ajudando
excepcionalmente cada vez que for necessário.
Tivemos a honra de ter Mae Ellie, Pastor Deborah

Recebendo Jesus no seus corações

Conferéncia de Jovens, Nacala
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Maas, Pastor Armando, Pastor Mariano, Pastor Lino e e trabalhe em meio às circunstâncias mais difíceis,
Pastor Vina para influenciar a vida de tantos jovens, e através de visitas e pequenos seminários.
somos muito gratos a Deus por sua liderança e unção.
Nós não sabemos como vai ser até o final de 2020, por
Visitantes: Tivemos três jovens maravilhosas isso estamos nos preparando para diferentes alternativas:
da Moldávia (Geta , Ana e Ruth), visitando-nos por um No caso em que as igrejas e escolas irão abrir ou caso
mês (julho a agosto de 2019). Elas ajudaram a liderar contrario. Caso as escolas sejam abertas, estamos fazendo
a Conferencia de Crianças AWY e o Acampamento de estratégias e planejando os novos protocolos.
Crianças em Racine, além de ajudar muito no Clube
da Criança Muzuane. Nós com certeza sentimos falta Como não sabemos quando o governo se pronunciara
delas esse ano.
para grandes mudanças e eventos, estamos
planejamento para pequenos e diferentes grupos
Visão Futura: No momento, estamos olhando de jovens que virão para reuniões durante alguns fins
para um ano cheio de desconhecido. Mas não temos de semana nos lugares onde, teríamos uma conferência
medo, pois conhecemos nosso Deus, aquele que de Jovens.
orquestra nossas vidas. Sabemos que Ele não disse
ainda a última palavra, e Ele tem nos preparado para Também estamos preparando material evangelístico
os tempos que estão chegando.
(brochuras ou cartões pequenos) que os jovens
podem usar quando quiserem evangelizar. Também
Sabemos que uma janela se abrirá, uma oportunidade estamos
preparar
algum
material
para
especial para pregar o Evangelho, plantar igrejas e o ministério infantil que ajudará os que estão
treinar líderes. Podemos ver nos últimos 4 meses trabalhando nas igrejas locais.
nossas algumas falhas em ministrar às crianças e
jovens; e sabemos que Deus trabalhou com milagres No amor de Cristo,
no passado, apesar de nossas fraquezas.
Estamos orando e pronto para investir mais no
Simona Vasconcelos
discipulado, especialmente no estabelecimento de
lideres de jovens e crianças que serão capazes de criar
e toda equipe do Departamento de Criança
		
e Jovens da Afrika Wa Yesu

Conferéncia de Jovens, Milange

Conferéncia de Jovens, Munhonha
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Conferéncia de Crianças, Afrika Wa Yesu

Missões
~ Dra. Ellie Hein

O

terrorismo islâmico radical no Norte acrescentou
urgência e intensidade ao nosso trabalho. Tudo
o que fazemos é por causa de nossa missão de ganhar
almas, discipular e equipar e estabelecê-los para
fazer o mesmo. A oportunidade de ajudar pessoas
em dificuldades durante esses eventos acrescentou
crescimento e propósito a cada movimento que fazemos.
Missões regulares se tornaram missões de emergência.
Nós respondemos à crise dos refugiados com lágrimas
enquanto nos regozijamos no batismo de muitos novos
abrigos. A crise traz à tona o que há de melhor em nós
como equipe, mas infelizmente traz à tona o pior em
alguns de nossos pastores de campo e membros da
igreja que não conseguiram resistir à tentação de abuso
de fundos que repentinamente apareceu em resposta à
necessidade. Isso nos entristeceu, mas olhamos para os
muitos que se levantaram para ajudar com um coração
puro. Temos orgulho de fazer parte de um ministério
que tem coragem de disciplinar quando necessário e
coragem para se alegrar e ajudar ainda mais quando
surge a oportunidade.

membros da igreja desempenham um papel neste
relatório de missões. Cada uma de nossas quatro Escolas
Bíblicas e cinco Clube Infantil (pré-escolas) carregam
grandes testemunhos do poder milagroso de Deus em
ação à medida que alunos e professores realizam missões
específicas. Cada departamento de ministério tem seu
próprio sucesso de missões que pode ser lido em seus
relatórios enviados. Enquanto continuamos a estabelecer
e proteger nossas igrejas, continuamos até o final de
novembro com cruzadas por todo o país. Uma grande
colheita ocorreu por meio dessas reuniões.
NB. Com a ascensão do terrorismo islâmico,
reconhecemos a necessidade de substituir a palavra
“cruzada”. Algo como “Celebração de Cura e Salvação” seria
mais apropriado, já que a memória das cruzadas está viva
nas mentes das pessoas como um tempo de derramamento
de sangue, violência e conversões forçadas.
Conferências: Este ministério conta com
um poderoso respaldo de homens e mulheres
que trabalham incansavelmente para se entregar
totalmente ao planejamento, organização e execução
do trabalho pesado, tanto físico quanto espiritual.

Pessoalmente, foram as situações de guerra, fome e crise que
primeiro nos chamaram a Moçambique para ganhar almas,
ajudar os necessitados e estabelecer a igreja de Jesus Cristo.
Cada membro da equipe, pastor, líder e a maioria dos Temos orgulho de nossas Mulheres Apostólicas,
que são uma parte vital do evangelismo e têm sido
diligentes em conferências e cruzadas e um papel
muito ativo nas igrejas. Agradecemos às nossas
mulheres-chave que são corajosas em se destacar
como notáveis na vocação apostólica. As conferências
de jovens e crianças têm sido muito bem-sucedidas e
uma grande preparação para o futuro da igreja.
Pastores e líderes também foram fortalecidos por meio de
conferências e seminários. Todos esses itens estão listados
nos relatórios de cada Líder de Departamento. Esses eventos
continuaram até meados de março de 2020.

Mudança de uma família pastoral do norte
para um local mais seguro.

Campanhas de Evangelismo e Cura nas províncias centrais
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pessoas estão recebendo Jesus e grupos são batizados
todas as semanas. É uma oportunidade missionária que
não pode ser perdida. Somos gratos pelos homens e
mulheres de coragem que continuam a visitar o Norte
Os Efeitos Do Covid-19: Em todo o mundo, com caminhões carregados de provisões, pelo trabalho
a igreja tem sido desafiada pelas dificuldades de portas árduo e determinação de não apenas continuar as
fechadas da igreja, distanciamento social e pessoas missões durante o período Covid-19, mas de muitas
fechadas em suas casas. Aqui em Moçambique não maneiras para acelerar as missões.
fomos gravemente afetados pela contração do vírus,
somos muito abençoados.
É um prazer e uma honra registrar apenas uma fração
do que as missões de 2020 realizaram no Afrika Wa
Como uma equipe, quebramos as barreiras espirituais Yesu.
e vimos o resultado das barreiras físicas sendo
Ellie Johana Hein
derrubadas à medida que avançamos para continuar Co-fundara e Diretora do Departamento de Missões
levando a mensagem da Cruz. Sim, nosso ministério
foi afetado, não pudemos continuar como antes,
mas as missões se desenvolveram em outras áreas,
principalmente através da internet. Com a ajuda e
entusiasmo da geração mais jovem, principalmente
através da unção e determinação do Pastor Armando
Jo e da Pastora Deborah Maas, estamos alcançando
a Equipe e os pastores através do zoom e outras
reuniões na Internet. Uma porta fervorosa e eficaz foi
aberta, a energia da Equipe está sendo transmitida de
diferentes maneiras. Ao mesmo tempo, continuamos
a ‘nos levantar e ir’, visitando muitas de nossas igrejas.
SEGUNDA PARTE DO
RELATÓRIO DE MISSÕES,
Meados De Março A Julho De 2020

A situação terrorista no Norte fez com que nosso
ministério fosse esticado, fornecendo lugares de refúgio
espiritual e também uma grande colheita de almas. As

30

Batizando novos crentes

Plantação das Igrejas
~ Pr. Armando Jó
Fundadores, queiram receber, da Direcção Nacional da
Igreja, as nossas saudações! Considero a tamanha honra
e satisfação, de apresentar aos Membros do Conselho e
alargada equipe, que se identifica e trilha na mesma visão
que O Espírito Santo, nos confiou, SAÚDE!
O Estado nacional da Igreja Afrika Wa Yesu, não é um
mistério para aquele que ao longo dos doze meses, esteve
àpar, a obra que o Espírito de Deus, fez durante o ano.
O Trabalho da igreja, está inserido e claramente visível,
em cada Departamento, dentro da Afrika Wa Yesu, e,
sendo assim, tentarei empreender esforço de modo a não
duplicar, mais sim, destacar o avanço em cada Província,
aprimorando desta maneira, o que já é sabido e fazendo
assim uso racional da síntese.
Olhamos para frente, com muita seriedade, como nunca
antes. Diante dos acontecimento recentes, não primar
pelo pacifismo humano. Estamos enfrentando o inimigo
antigo, astuto e com entendimento de que lhe resta muito
bem pouco tempo.

Nr Total das Igrejas			
Nr Total dos Pastores			
Nr Total dos Anciãos			
Nr Total de Membros			

221
18
221
17,315

REALIZAÇÕES: Celebramos pelos vários
progressos em vária áreas, na base de Nampula, e
adiante destaco algumas áreas:
1. Cruzadas: Depois de apresentação do desafio, pelos
Fundadores, para o uso do equipamento de cruzada, a
resposta foi fenómeno. Todas as bases, responderam com
uma acção concreta, no que se refere a realização das
cruzadas. Durante as cruzadas realizadas, aprendemos
que existe, maior necessidade de trabalhar com os
nossos líderes das igrejas locais e tanto como lideres das
outras igrejas, para maior colheita de almas e o posterior
acompanhamento depois da cruzada.
Gostaria também de destacar, que as instruções trazidas
pelo Pr. Kier Tayler, serviram de grande base de
instrução nesta matéria. Creio que, quanto mais fazemos,
aprendemos e continuando fazendo assim, estaremos
aperfeiçoando este ministério. O Povo, nas zonas rurais,
recebem estas festividades, com muita alegria, e até
os bêbados, entram no meio e começam a desfrutar.
Quando os portões foram abertos, certamente vamos
reiniciar o trabalho de cruzadas. A Liderança Nacional
da Igreja, acredita, que com este espaço aberto, em que
não teremos escolas Bíblicas na segunda parte do ano, é
momento propício de levar junto, nosso equipamentos
durante o tempo em que estaremos no campo.

LIDERANÇA DA DIREÇÃO NACIONAL:
Adiante temos a Liderança da Igreja, que tem levado o
encargo desta nobre obra. Juntos desenvolvemos um
relacionamento forte, uma história linda, uma missão
séria e uma vida, vivida com propósito e visão, juntos,
a mais de 15 anos de caminhada. Distantes mais perto
um de outro!
1. Pr. Armando Nicolão Jó
2. Pr. Lino António Gravata
3. Pr. Mariano João Lino Nota
4. Prof. Agostinho Lisboa Gamboa
5. Pr. António João Gimo
2. Visitas Apostólicas: Apesar de alguns desafios
de segurança rodoviária na zonas centro e norte, de
DADOS ESTATÍSTICOS: É de suma importância Moçambique e devido a crise global da pandemia e
os dados estatístico, por nos ajudam a entender onde seus efeitos, e mesmo ainda assim, os Pastores e Líderes
saímos, estamos e para onde é que vamos! Estamos continuamos realizar algumas visitas para diferentes
representados em todas as Províncias de Cabo- igrejas, fora das nossas bases. Todas as vezes, que
Delgado até Inhambane, nas cidades, Distritos e em visitamos um lugar, carregamos muita alegria, esperança,
várias comunidades, a nível do territorial nacional, direção and consolidação dos trabalhos que estão sendo
com dados estatístico, que reflectem os 23 anos feitos na igreja local. Este ano, não foi possível fazerde Implantação das Igrejas desde 2007, quando se muitas visitas como nos anos anterior, devido aos
Inhaminga Wa Yesu, foi concebida, dentro da visão factores, conhecidos por todos nós.
renascente até o ano 2020. Pesa embora, tenha já
havido algum trabalho (igreja) embrionário em 3. Conferências de Pastores e Líderes: Umas
alguns pontos, que remota a data em referência. O das ferramentas, que tem sido bastante forte é a
Quadro adiante serve de uma AMOSTRA que reflecte conferÊncia dos Líderes. Através das conferências,
dados gerais da igreja.
os Pastores e Líderes, são mexidos, encorajados, nova
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carga espiritual e tem sido uma grande benção no
âmbito de conexão. Foi possível de realizarmos apenas
duas conferências de Pastores e Líderes, em Macomia,
antes da deterioração da situação lá e em Manica.
Esperávamos a vinda do Pr. Rick, em Maio para uma
conferência na zona norte e devido as mudanças,
também ficou adiada.

nas vidas inocentes e indefesa, terminando com a
migração desorientada do povo para vários lugares
dentro e fora do país. A Província de Nampula, tem
mais de 5 mil refugiados e dentre eles, acerca de 20
pessoas, são da família Afrika Wa Yesu, residente na
cidade de Nampula.

Nossa Igreja, está igualmente afectada, nosso povo
também espalhado e sofrendo pelo mundo fora, sem
rumo e sem destino certo da suas vidas. Em termos de
ajuda, houve uma resposta pontual de todas as formas
para ajudar a nossa família, desde altura quando o
ciclone Kenneth, atingiu a Província. Além das crises
acima enumeradas, atualmente, enfrentamos também
a crise na espera da liderança. A Direção Nacional, em
4. A Construção de 3 Igrejas de Raíz: A Liderança concordância com os Fundadores, enviamos o Pr. José
Nacional da Igreja, reconhece e recebe com muita Bramir, junto a sua família para cobrir a Província por um
alegria, a construção das 3 igrejas de raiz, erguidas com curto período. Ele está sendo uma grande benção para a
grande dinâmica, pela nossa equipe de construção, igreja lá. Lembre de Cabo-Delgado na suas orações!
na liderança dos Gravatas, o nosso muito obrigado
a equipe e aos Fundadores, pelo investimento no 2. Provncia de Niassa: É como uma “estrela solitária”.
Departamento que tutelamos. Adiante, destaco, onde A Igreja está em pé, se reunindo, com habitualidade,
foi feito estas construções, tais:
mesmo depois do fechamento, por falta da informação
• Xiluvo Wa Yesu
clara, continuaram a congregar por mais de um mês
• Ndoro Wa Yesu
depois do decreto Presidencial. Naquela Província,
• E Milange Wa Yesu
tem uma tendência de mais vibração da obra, nas
zonas rurais, que em meio urbano de Cuamba.
Queremos também reconhecer e enaltecer ou exaltar,
o esforço dos líderes em várias comunidades que tem A Liderança, esteve sem comunicação por algum
erguido os edifícios com o material local. O Povo, tem período, ao longo do ano e isso também, dificultou a
feito tijolos de adobe, alguns queima e outros assim comunicação e o fluxo das informações. Descansamos
mesmo, para fazer as construções. De uma e outra no facto de que a obra do Espírito Santo, não se
maneira, o que tem está sendo feito é a realidade do mede com a palma de mão humana, é por isso que
trabalho e confesso que situação é diferente e cada zona continuamos a labutar com energia, força e coragem
tem realidade diferente e tudo coopera para o bem.
com as visitas, instruções, oração em favor da obra lá,
investir, investir, investir e investir. Faremos a nossa
Próximo local em onde o nosso coração, gostaríamos de parte e o resto é com o Mestre. Ele disse: “Aprendei de
ver um edifício de raiz, é na vila sede de GURUE. Temos mim, que sou manso e humilde de coração”.
uma estrutura de liderança crescente, muitas novas
almas vindo para Cristo, um ministério infantil muito 3. Província de Nampula: Continua sendo a Província
dinâmico e além de tudo isso, uma prospeção econômica mais populosa de Moçambique, e, temos duas Bases
crescente na área e isto significa existe muita atracção e de Nacala e Nampula. Acreditamos que os recursos
movimento migratório sazonal das almas.
existentes, são suficientes para cobrir e afectar a
região norte toda, incluindo as duas Províncias de
VISÃO PANORÂMICA DAS PROVINCIAS: Cabo e Niassa. A Partir de Nampula, deslizamos uma
1. Provincia de Cabo-Delgado: A Província de Cabo- acção para o sul de Nampula, com grande incursão
Delgado, estamos passando por muita coisa ciclone, evangelistica, por meio de cruzadas e filme de Jesus,
insurgência, cólera e agora C19 com número inicial para toda a região fronteiriça entre Nampula e
muito elevado, embora haja um indicação de redução, Zambézia pelo Distrito de Murrupula – Rio Ligonha,
mais a situação de propagação, é extremamente alta, ao longo do ano em referência. Durante esta incursão,
devido aglomeração das famílias.
atacamos e fortemente invadimos Distritos de GILÉ,
ALTO-MOLÓCUÈ, MULEVALA e ILE, fazendo
Os ataques, tem causado um tragédia incalculável discípulos que depois plantarão implantarão igrejas.
Havendo o levantamento das restrições das leis,
acreditamos que podemos ainda realizar MUITAS
coisas, neste novo ano que inicia agora, especialmente
no nível de base em várias lugares e isso será uma obra
prima. Na realidade, esse foco, deve ser a nossa maior
atenção até em Dezembro deste novo ano.
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Por todos os lugares, onde passamos, nasceu Casas
de Paz e estão crescendo, para a gloria de Deus!
Queremos ligar, Alto-molocue, Mocuba e Milange.
Nossa próxima incursão evangelistica, será diferente,
pela região costeira, a partir de PEBANE, MOMA,
ANGOCHE. Estas zonas, são alvos muito grande do
plano estratégico do inimigo da nossa fé e nós vamos
contra-atacar. Acreditamos que a apartar da base de
Nacala, haverá subido para Distritos norte. A SEARA
é tão grande e poucos são os ceifeiros! Senhor, levante
os Ceifeiros e envie-os para se juntar a NÓS!

atenção o programa de D.D.R. (Desmobilização,
Desarmamento e Reintegração dos homens residuais
da Renamo) na forças de defesa e segurança, policia
e outras áreas. Isso, pode aliviar a tensão militar,
devendo contudo, alinhar os idéias com o General
Mariano Nhongo, de maneira a estancar tudo.

8. Provincia de Inhambane: Não existe a distância no
espírito. Temos acompanhado o trabalho desenvolvido
pelo Pr. Anisio e Nilsa, sua esposa. Passa já muito
tempo, em que ninguém vai a Inhambane, contudo,
temos informações atualizadas do bom progresso
4. Província de Tete: Reportamos com alegria, uma da igreja. Ele, está levantando algum edifício,
nova esperança no horizonte, em Tete. O Comando da sendo ajudado com os parceiros Sul Africanos, que
Igreja, observou com grande preocupação a estagnância anualmente tem visitado Pomene. O Senhor Jesus,
da Igreja na Província por quase por uma dezena de anos constrói a sua Igreja de maneira diferente, como
e agora chegou o tempo de romper. Em 2021, teremos lhe apraz, e, nosso papel é ser instrumentos da sua
novo Coordenador para a Província de Tete.
vontade. Liberamos força, coragem, perseverança ao
Pr. Anisio e a igreja no geral.
5. Província da Zambézia: Apesar de ser a Província
mais extensa de Moçambique, Zambézia, é também VISÃO DO FUTURO: A Direção Nacional
é mais extensa na aceitação do evangelho de Cristo. da Igreja, tem como o foco e a visão, em três linhas
O Povo, pela sua história e a influência missionária, fundamentais para os próximos anos:
preparou o terreno para essa época. Ainda, não
temos a liderança muito bem estruturada, a nível da Primeiro: Desenvolver e aprofundar os 4 pilares
Província, pesar embora de termos O Pr. Mário Novo, visionários da Afrika Wa Yesu.
um homem destemido e forte, ele precisa uma equipe.
1. Ganhar almas
A Igreja na Zambézia, está fluindo bem na dimensão
2. Fazer Discípulos
natural e sem muitos transtorno.
3. Treinar Lideres
4. Plantar Igrejas
Quelimane, temos o Geraldo, na Liderança da Igreja
e ele está conseguindo manter o seu lugar. As 3 Bases Segundo: O Fortalecimento da Igreja, especificamente:
de Nampula, Gorongosa e Inhaminga, enviamos
1. Cadastramento das IGREJAS,
1.500mts cada, no total de 4.500mts, desde Novembro
2. Cadastramento dos LIDERES e PASTORES
do ano passado e vamos rever essa situação este ano o
3. Cadastramento dos CRENTES
passo a seguir, sobre Quelimane. Nosso coração está
também olhando para lá.
Terceiro: Reunir com a Direção Nacional, em
Dezembro este ano:
6. Província de Manica: Boa Liderança, é uma grande
1. Avaliar o estado da Igreja
benção. Louvamos a Deus, pelo casal Pr. António e
2. Definir as novas estratégias evangelistica,
Pra. Rosa, pela consistência e firmeza na obra, em
Discipulado e Liderança Pastoral.
Chimoio e Manica no geral. A Igreja, está caminhando
na proporção e na graça do Senhor.
A todos, muito obrigado, pela atenção e apoio que cada
membro da equipe tem contribuído para o progresso
7. Província de Sofala: É o berço da Afrika Wa da Igreja do Senhor! Agradecemos, igualmente a
Yesu e TODOS nós, tivemos o nosso começo lá, e cooperação pontual dos nossos Pastores, Líderes e cada
reconhecemos e valorizamos este pedegrau. Sofala, filho e filha, debaixo da cobertura da AWYesu e de
temos duas bases muito fortes também, Inhaminga e forma particular, ao Prof. Agostinho, Prs. Lino, Mariano
Gorongosa, e, estas bases, cobrem essencialmente as 5 e António, pelo simbiotístimo nesta grande obra. Com
Províncias, num esforço combinado. Sofala e Manica, melhores cumprimentos!
tem sido palco de muitos ataques, pondo em risco, os
trabalho das Bases, mais particularmente, Gorongosa
Pr. Armando Jó
e Xiluvo Wa Yesu. Temos acompanhado com especial Coordenador Nacional das Igrejas Afrika Wa Yesu
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Estatisticos do Ministério Julho 2019 até Julho 2020
Número de pessoas com quem o Evangelho foi compartilhado:
Cruzadas, Evangelismo, Casa em Casa, conversas pessoais, etc
Número de pessoas que tomaram decisões por Cristo:
Não incluindo através da igreja local - essas são apenas estatísticas de
ministério.
Número de Pastores / Líderes treinados para o Ministério:
Graduações da Escola Bíblica ou Vocacional, seminários com líderes
locais, conferências, etc.
Número de pessoas alimentadas:
Clubes infantis, ajuda de emergência
Número de pessoas que receberam ajuda humanitária:
Ajuda de emergência através da assistência do ministério.
Batismos na Água
Batismos Espirituais
Curas e milagres confirmados
Novas Casas da Paz
Novas Plantas da Igreja
Bíblias Distribuidos
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10,081
1,802
531
7,584

343
628
35
11
3
400

Valores da Nossa Casa
A visão é fundada e sustentada pelos valores do Reino. Caso contrário, não seria mais o
padrão de Deus. Os valores que sustentam nossa casa são:
1. Deus. Cremos que Ele é trino: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e os três são
Um. Nós o amamos com toda a nossa alma, espírito, mente e força. Ele é a prioridade de
nosso amor, obediência e adoração, acima de tudo. Lucas 10: 27
2. A Família. Cremos na família como um pilar importante no Reino de Deus, e somente na união
matrimonial entre um homem e uma mulher (Gênesis 1: 27).
3. O Valor da Palavra de Deus. Acreditamos que a Escritura é a verdade absoluta e total,
inspirada por Deus, eo fundamento de nossas vidas (2 Timóteo 3:16). Comprometemo-nos a
colocá-la em ação (Tiago 1: 22).
4. O Reino de Deus. Acreditamos que este é o governo invisível, absoluto e verdadeiro
de Deus. Portanto, praticamos seus valores, princípios, mentalidade e leis - realizar Sua
vontade é nossa paixão e desejo (Hebreus 12:28).
5. Paixão pelo progresso. O desejo de Deus é que prosperemos em todas as coisas. Por isso,
valorizamos o crescimento constante e procuramos amadurecer, avançar e entrar em outros
níveis e dimensões de visão, fé, unção, glória e bênçãos (3 João 1: 2).
6. O valor da transferência geracional. Acreditamos que nosso Deus é um Deus trigeracional: o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Nós também acreditamos que os pais têm a
habilidade ea graça de transmitir a seus filhos espirituais e naturais tudo o que eles fizeram uma herança material, emocional e espiritual (Êxodo 3:15, Deuteronômio 30:19, Lucas 1:50)
7. Propósito. Estamos plenamente convencidos de que todos os seres humanos nasceram
e foram criados por Deus com um propósito; E se eles descobrirem e desenvolverem, eles
deixarão para trás um legado aqui na terra. Só então pode-se dizer que uma pessoa tem, ou
teve, sucesso na vida (Eclesiastes 3:11).
8. O caráter de Cristo. Acreditamos que o objetivo de todo homem e mulher deve ser lutar
-todos os dias - para formar e desenvolver o caráter de Cristo em suas vidas; Ser bondoso e
viver em integridade, humildade, temor de Deus, santidade e maturidade, assim como Jesus
fez. Jesus é nosso modelo a seguir, e devemos imitá-lo, honrá-lo e segui-Lo (Romanos 8:29).
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Declaração de Fé
• A Bíblia. Acreditamos que a Bíblia é a Palavra viva de Deus; Infalível e imutável do Gênesis ao
Apocalipse (2 Timóteo 3:16).
• A Trindade. Cremos em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo; Estes três são Um (1 João 5: 7).
• A Deidade de Jesus Cristo. Cremos que Jesus é o Filho unigênito de Deus, nascido de uma virgem;
Que Ele foi crucificado, morreu, e ao terceiro dia ressuscitou dos mortos; Que Ele subiu ao Céu onde
Ele agora assenta à direita do Pai (Isaías 7:14, Lucas 1:30-35, Atos 2:32-36).
• Salvação. Acreditamos que a salvação só pode ser obtida através do arrependimento e da
confissão de nossos pecados; Que é um dom dado pela graça divina e não pelas obras, e só pode
ser recebido pela fé em Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens (Atos 4:11-12,
Efésios 2:8, 1 Timóteo 2:5).
• A ressurreição dos mortos e a vida eterna. Acreditamos na segunda vinda de Cristo para Seu
povo; Que os mortos ressuscitarão primeiro, salvos e não salvos; Que os cristãos que estão
vivos serão arrebat-ados por Jesus; Que todos experimentarão o Julgamento; Que os crentes
ressuscitarão para a vida eterna com Jesus e permanecerão diante do tribunal de Cristo, enquanto
os incrédulos ressuscitarão para sofrer a condenação eterna e serão julgados no Grande Trono
Branco de Deus (Daniel 12: 1-2), Romanos 14:1 1 Tessalonicenses 4:13-17, Apocalipse 20:11-15).
• Santificação. Acreditamos que a santificação acontece instantaneamente no espírito, mas que
ela deve ser progressivamente desenvolvida no corpo e na alma de todo filho de Deus (Hebreus
12:14, Romanos 6:19-22)
• Cremos no batismo no corpo de Cristo pelo qual o indivíduo aceita Jesus, experimenta o
novo nasci-mento e se torna um novo membro no corpo de Cristo e herdeiro da vida eterna (1
Coríntios 12:27).
• Acreditamos no batismo na água como um símbolo de identificação com a morte ao pecado e
com a res-surreição de Jesus para a vida eterna (Romanos 6:4).
• Acreditamos no batismo do Espírito Santo com a evidência de falar em outras línguas, através
das quais somos autorizados a tornar-nos testemunhas de Jesus para o mundo (Atos 1:8 e 2:4).
• Colocação das mãos. Acreditamos que uma maneira de transmitir bênçãos, cura e poder de Deus aos
outros é através da imposição de mãos (Atos 8:15-17; 1 Timóteo 4:14; 2 Timóteo 1:6).
• O ministério quintuplo. Acreditamos que o ministério de quintuplo é um dom dado por Deus
ao corpo de Cristo. (Efésios 4:11-12).
• Os ministérios responsáveis. Acreditamos que o apóstolo e o profeta são ministérios governamentais que
estabelecem o fundamento e a doutrina bíblica na igreja (Efésios 2:20; 3: 5).
• O governo apostólico. Acreditamos em estabelecer o governo apostólico dentro da igreja local,
com o apóstolo como cabeça, o profeta como parte do governo, seguido pelos ministros e anciãos
(Efésios 4.11).
• O Reino de Deus. Acreditamos no Reino de Deus como um governo onde Jesus é Rei, e ambas são
verdades absolutas e supremas (João 3:3, Atos 8:12, Romanos 5:17 e Hebreus 12:28).
• O poder de cura e libertação do Reino. Cremos no poder do Reino para curar os doentes, expulsar
demônios e fazer milagres, sinais e maravilhas (Marcos 1: 32-34, João 14:12 e Mateus 12:28).
• Fé. Cremos que sem fé é impossível viver uma vida que seja agradável a Deus e que herdemos as
bênçãos pela fé (Hebreus 6:12; 11:6).
• Pregue o evangelho. Acreditamos em expandir o evangelho do Reino a nível local, nacional e
global por todos os meios possíveis (Mateus 24:14).
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