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Supervisão Apostólica:
Visão e Desenvolvimento Práctico
~ Drs. Rodney & Ellie Hein
President & Founders
Graça e paz a vocês, irmãos santos, participantes conosco
na vocação celestial na qual, de acordo com Hebreus 3:
1, consideramos o Apóstolo e Sumo Sacerdote de nossa
profissão, Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador.
É por Sua misericórdia e graça imerecida que temos o
grande privilégio de estabelecer você por muitos anos
servindo a Jesus juntos. Fazemo-lo o melhor que podemos,
sob o manto apostólico que nos foi confiado. Estamos gratos
apresentar este relatório Apostólica Supervisão.

continuássemos em pequenos grupos. Nossas escolas
bíblicas foram abertas antes das escolas regulares,
bem como três de nossos clubes infantis. Foi incrível
ver Afrika Wa Yesu liderar a abertura dessas portas
que estavam fechadas há muito tempo.

As conferências de liderança, seminários e
distribuição de alimentos continuaram. Por meio
de um bom planejamento e adaptação, concluímos
as Conferências da Equipe Apostólica vitalmente
necessárias. Tudo isso devido ao bom entendimento
Visão Geral: Ao olharmos ao redor da nação e com a administração governamental e também ao
dos eventos globais, nos consideramos abençoados e favor de Deus. Elogiamos muito todos os Líderes de
ligeiramente tocados pelas adversidades e provações Equipe por passarem pelos portões, nunca desistindo.
em comparação com muitos outros. Temos
inegavelmente experimentado algumas dificuldades Progresso da Equipe: Como equipe, enfrentamos
e decepções importantes durante o ano passado. No a perda de vários membros importantes. Isso sempre
entanto, está escrito,
é doloroso. É difícil dizer adeus às pessoas que estão
conosco há muito tempo. Nós os libertamos com nosso
“Não vos sobreveio tentação que não fosse humana; amor e bênção por meio da imposição de mãos e oração
mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além pelo sucesso de seu futuro em outros lugares.
das vossas forças; pelo contrário, juntamente com a
tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais Assim como a poda de uma árvore faz com que
suportar.” ~ 1 Coríntios 10:13.
novos brotos cresçam e galhos dêem frutos, estamos
vendo outros se levantarem para ocupar cargos de
Em todas essas coisas somos mais que vencedores por responsabilidade. Isso é sempre emocionante e já
Cristo Jesus que nos ama! Cada líder de departamento provou ser bom para nós. Esperamos ver um resultado
enviou um relatório dentro de sua área de jurisdição, ainda maior com essa poda.
o que nos permite, como seus líderes, relatar com
mais precisão o que está acontecendo no local. Sua Escolas Bíblicas: Sem dúvida, há um grande
capacidade pronta prova que Afrika Wa Yesu funciona desejo de aprender e ser equipado na Palavra de
em uma unção apostólica; cada líder também lidera Deus, do que nunca. Oração, louvor e adoração e
outros dentro de seu local de nomeação.
uma paixão pelas almas são muito evidentes tanto nas
Escolas Bíblicas de Inhaminga como nas de Nacala.
Resta-nos reconhecer o que está sendo realizado, trazer
sugestões e direcionamento, e abrir o caminho para o
desenvolvimento e a mudança onde for necessário.
Líderes das Bases: A liderança corajosa e
persistente de nossos quatro líderes principais de base
manteve um bom ritmo em todo o ministério. As
bases de Inhaminga, Nampula, Nacala e Gorongosa
deram o seu melhor e produziram bons resultados.
Apesar das restrições do COVID, batidas persistentes
nas portas da administração governamental abriram
caminho para que visitássemos igrejas distantes e
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Batismos no Evangelismo - Crescendo o Reino de Deus

Somos inspirados pelo tempo que passamos em
ambos os lugares e cheios de admiração pela forma
como as escolas estão sendo administradas. Nossas
Escolas Bíblicas continuam sendo o maior foco deste
ministério, pois é aqui que nossa visão é cumprida e
mantida. “Afrika Wa Yesu existe para ganhar almas, fazer
discípulos, treinar líderes, plantar igrejas que irão ganhar
almas, fazer discípulos, treinar líderes ...”

Ministério da Crianças: As crianças estão
sempre abertas ao evangelho. Sua fé é incrível e eles
são sempre o futuro do campo de colheita.

Ministério das Mulheres: Acreditamos
que Afrika Wa Yesu tem as mulheres mais fortes do
país. Várias de nossas mulheres líderes são totalmente
ordenadas e treinadas como pastoras. Isso dá muito
crédito, especialmente quando eles são capazes de
Crescimento da Igreja: No geral, nossas ensinar e ministrar muito bem. Um ótimo trabalho
igrejas tiveram um bom desempenho durante a realizado por nossas mulheres apostólicas!
crise da COVID. Nampula, Inhaminga e Gorongosa
relatam crescimento da igreja, tanto numérica como Treinamento dos Professores: É
espiritualmente. Algumas igrejas rurais diminuíram, imperativo que continuemos a treinar professores. Isso
ficando isoladas e não recebendo a mesma pode ser feito por meio do Treinamento de Liderança,
transmissão. A Internet tem se mostrado inestimável como fizemos anteriormente em Inhaminga, quando
na transmissão de mensagens e no ensino para aqueles um grupo de estudantes de pós-graduação selecionados
que têm acesso à Internet. Muito bem para aqueles veio para seis meses de intenso discipulado. Mesmo que
que fielmente enviam a Palavra.
eles nunca se tornem professores em tempo integral,
eles são uma grande ajuda em nossas igrejas e podem
Casas de Paz: Os grupos domésticos foram ensinar nas escolas bíblicas noturnas.
fortalecidos em sua maior parte, especialmente porque
grandes reuniões na igreja não foram permitidas. Gestão Financeira: Desde o Curso de Orçamento
Há muitos anos, introduzimos um ensino excelente em 2018, percorremos um longo caminho. Bom trabalho!
nas igrejas nos lares. Louvado seja Deus, estávamos A próxima onda de bênçãos depende muito de nossa
prontos para isso com o material disponível.
capacidade de crescer ainda mais nesta área. Trabalhar
com finanças, gastos com sabedoria, contabilidade e
Evangelismo: Grandes reuniões e cruzadas relatórios não é fácil. Algumas pessoas têm o dom das
não foram possíveis. No entanto, a evangelização de finanças, outras têm de aprender a fazê-lo bem.
pequenos grupos trouxe um grande resultado. Em
todos os lugares, as pessoas receberam visitas de Este ano lançamos um novo programa de AJUDA, no
encorajamento com grande alegria. O evangelismo envio de dinheiro a cada base. Isso envolve sentar-se
estudantil trouxe testemunhos de centenas de pessoas como líderes e determinar a melhor forma de usar o
recebendo Jesus, cura e libertação de demônios. dinheiro. Principalmente, tem sido usado para aqueles
Damos graças a Deus!
que têm necessidades específicas em emergências
médicas e escassez de alimentos. Também pode ser
Ministério da Juventude: Parece que o usado para fins práticos, como ajudar com o telhado de
ministério da juventude sofreu declínio. Os jovens uma igreja ou colocar o chão. Agradecemos qualquer
dependem muito do fogo e da divulgação das sugestão para melhorar este projeto.
conferências de jovens. Teremos que acelerar muito
assim que nos for permitido.
É nosso desejo crescer e melhorar nossas próprias
habilidades e dons de liderança. Para ajudá-lo a entender
para que estamos aqui, leia o seguinte. Novamente, todas
as sugestões que trarão melhorias para os indivíduos ou
para o ministério como um todo são bem-vindas.

Crianças e professores felizes pela
abertura das Clubes Infantil.

Definindo o objetivo da supervisão
apostólica dentro do Afrika Wa Yes u:
• Conselho: Na visão, ajudando a definir, refinar
e articular. Na doutrina, para ajudar a lidar com
questões doutrinárias que confrontam uma igreja
ou causam divisão na igreja. Na disciplina da
igreja, isso ocorre especialmente em casos difíceis
5

•

•
•
•
•

de evitar ataques pessoais contra a liderança
quando um membro precisa de disciplina.
Proteção: Proporcionar uma atmosfera de
segurança e proteção tanto para o pastor quanto
para o povo. Para proteger o povo - se um líder
cair em erro ou pecado ou se tornar ditatorial, a
congregação sabe que tem alguém a quem apelar,
ajudando a evitar uma divisão na igreja.
Para proteger o pastor: Às vezes, o pastor precisa
de alguém para falar em seu nome. Ele precisa de
proteção contra acusações falsas.
Prestação de Contas: Ter cobertura apostólica dá
ao pastor alguém a quem prestar contas, alguém
com quem falar, se relacionar e abrir seu coração.
Encorajamento: Visitas por cobertura apostólica podem
trazer encorajamento e bênção para a igreja local.
Compromisso:
• Dentro da Igreja: A supervisão apostólica
não funciona a menos que haja um nível de
compromisso por parte de um pastor e da
congregação. Todo pastor conhece o valor
e a importância do compromisso na igreja
local. Um certo nível de comprometimento
é necessário se você vai confiar a alguém a
responsabilidade do ministério na igreja
local. Existem alguns compromissos básicos
que um pastor e a igreja local precisam
assumir para se beneficiar plenamente da
supervisão apostólica
• O mesmo compromisso se aplica ao Conselho
de Diretores da Afrika Wa Yesu (Supervisão
Apostólica), embora reconheça que o alcance
do Conselho é mais amplo e carrega mais
responsabilidade. As decisões tomadas afetam
cada igreja, área ministerial, pastor ou líder e,
portanto, todo o corpo Afrika Wa Yesu em todas
as províncias. Levamos essa responsabilidade
a sério. As decisões determinam a extensão
do crescimento e desenvolvimento do
crescimento e desenvolvimento do ministério.
Todas as decisões são tomadas com cuidadosa
deliberação. Não podemos ir além dos limites
de nossa capacidade em finanças, gestão e fé,
pois isso pode trazer destruição em vez de
crescimento. Nem podemos reter a grande
comissão e oportunidades que temos, por falta
de coragem para estender nossa fé e visão.

tem comprometido conosco até aquele grande dia. Ele
colocou em nossas mãos como líderes apostólicos este
ministério, essas pessoas que Ele ama.
Aliança Apostólica: Como fundadores do
Afrika Wa Yesu, convidamos você a se juntar a nós
no compromisso de aliança de amar e proteger este
ministério que Deus nos confiou, com o melhor
de nossa capacidade. Este é válido apenas em
integridade, amor e honra e não requer assinatura.
Não é obrigatório ser membro deste ministério, pois
reconhecemos que pode chegar o momento em que
um membro acredita que foi chamado em outro lugar.
É vinculativo apenas porque amaremos e serviremos
uns aos outros, seremos fiéis, honestos e verdadeiros
uns com os outros, protegeremos e ajudaremos uns
aos outros com o melhor de nossa capacidade.
“Os capitães confiavam uns nos outros, portanto
os homens os seguiam.” Lewis e Clark, corajosos
exploradores abrindo caminho através de um
território perigoso e difícil para o oeste dos EUA.

Já citamos isso muitas vezes ao longo dos anos. Quando
nossa equipe puder ver que confiamos uns nos outros,
eles confiarão em nós. Nós o encorajamos em três
áreas principais de desafio que os líderes, em particular,
devem ter a vitória. Isso não é novidade para você, mas
precisamos verificar constantemente onde estamos.
• Orgulho: Ter orgulho das pessoas que amamos e de
nosso ministério não é errado. Pensar em nós mesmos
como mais do que devemos, nos considerarmos
melhores do que os outros, isso é orgulho perigoso.
Vamos sempre guardar nosso coração.
• Finanças: Deus prometeu suprir todas as nossas
necessidades. Se lutamos continuamente nesta
área, precisamos verificar onde estamos errando o
alvo. A dívida é o ladrão contínuo. Se não podemos
vencer, como podemos esperar que aqueles que
lideramos vencerão?
• Fidelidade: Se formos infiéis no casamento, na família
e na equipe, não temos autoridade em nenhuma área
de nossa vida. Problemas de casamento, desacordo,
engano de qualquer tipo enfraquecem todas as partes
de nossa vida. Não pedir ajuda mostra orgulho.
Pedimos-lhe uma promessa de que está pronto para pôr em
ordem tudo o que está faltando. Essa promessa você pode
fazer diante de seu cônjuge e de Deus. Se por algum motivo
Como a sabedoria é encontrada na multidão de você não puder fazer isso, entre em contato conosco.
conselheiros, é bom que nos comprometamos uns
com os outros, diante de Deus, para garantir que, A Deus seja a glória!
como conselho, permaneçamos fortes na unidade,
Rodney & Ellie Hein
no amor e na honra, e capazes de manter o que Ele Presidente e Fundadores do Ministérios Afrika Wa Yesu
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Relatório Anual de Desenvolvimento
e Expansão ~ Dr. Rodney Hein
Presidente & Fundador
É tão bom dar glória a Deus pelo que ele fez por nós
durante todo o ano. O aumento mais incrível no
ministério foi ver como nossas diferentes equipes e
membros da equipe, nos momentos mais difíceis,
tornaram-se muito mais apaixonados por compartilhar
suas vidas e as Boas Novas de Cristo.

lado de fora, então quem precisa ficar do lado de fora
ainda pode fazer parte do serviço.

Concluímos uma guest house duplex, composta por
quarto, banheiro e varanda para hóspedes. Um prédio
muito bonito. Obrigado a Alberto Gravatá que fez um
excelente trabalho na supervisão do projeto junto com
Os últimos 12 meses foram difíceis devido à pandemia nossa equipe e seus construtores temporários. A clínica
Covid-12 em todo o mundo. Nossas igrejas foram foi desmontada e tudo está armazenado. Esta é agora
fechadas, pré-escolas, Votec e grande parte de nossa uma acomodação também para visitantes. Então são 3
expansão de edifícios. Mas nós agradecemos a Deus que apartamentos de visitantes. Cada um tem uma cama de
em 2021 as Escolas Bíblicas de Inhaminga e Nacala, bem casal e um beliche.
como as escolas de Treinamento Vocacional de Nacala
foram abertas para alunos. Todos eles concluíram seu
período letivo e os alunos se formaram. Deus concedeu
grande favor a este ministério.
Ver como todos os membros da equipe fizeram planos
sobre como contornar as restrições impostas a nós, já
que o diabo tentou fechar a boca dos crentes de Cristo,
é maravilhoso. Estou muito feliz em ver que estamos
formando uma nova geração de crentes que sairão e
cumprirão a grande comissão de Cristo. Ver cada um
Casa de hóspedes em Inhaminga - venha visitar!
encorajando-se mutuamente para um trabalho maior é
a base do Afrika Wa Yesu.
Nacala fez uma grande manutenção nos dormitórios,
banheiros e sistema de água. Ainda estamos aguardando
No início deste ano voltamos nossa atenção para a a conexão com o FIPAG. No próximo ano em Nacala,
manutenção. As escolas de Nacala e Inhaminga têm todos os dormitórios terão seus telhados substituídos.
se saído muito bem e estão com boa aparência. Ainda Temos que retransmitir todo o sistema de encanamento
temos que pressionar para que cada membro da equipe de água, pois os encanamentos se tornaram velhos e
fique atento à manutenção, embora a maioria esteja se muitos reparos precisam ser feitos. Vamos montar uma
saindo bem nesse aspecto. A manutenção nos ajuda a oficina de manutenção perto da Votec.
evitar grandes reparos.
Ajudamos a Igreja de Nampula com a atualização de seu
Inhaminga fez cadeiras e mesas de cimento. Tornou-se sistema de banheiros. Devido a trabalhos anteriores na
um bom ponto social e um lugar para jogar nas horas área, tornou-se uma operação maior do que pensávamos.
de folga. Ao redor do salão agora há lugares sentados do Estamos muito satisfeitos com os novos banheiros e eles

Áreas externas para estudantes

Assento externo no Centro de Conferências Inhgaminga
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parecem tão elegantes. Igreja de Nampula, você fez um
trabalho incrível de modernização da sua propriedade.

New bathrooms at Nampula wa Yesu
Em Chiuri, tínhamos de fazer planos para receber e
ajudar as pessoas deslocadas do conflito no norte de Cabo
Delgado. O prefeito da cidade deu à Afrika Wa Yesu o título
de quatro lotes em uma nova área reservada para pessoas
deslocadas. A equipe de Nacala foi para Chiuri e durante
uma semana construiu um grande abrigo onde os membros
da nossa igreja podem se reunir e podemos usar o abrigo
para distribuição. Dependendo da situação, poderíamos
transformar o abrigo em uma Igreja permanente.

A

The roof at Chiluvo wa Yesu blew off in a storm,
it has since been repaired.
Base da Gorongosa teve que construir um muro de
contenção perto do Kids Club para impedir a severa
erosão do solo. O FIPAG colocou um cano de água na
casa da Igreja. Ps Lino então construiu uma cisterna
e uma torre de caixa d’água para armazenar água.
Obrigado a Aaron que instalou o tanque, encanamento,
bomba e conexão com a casa.
A Igreja de Pomene foi construída no ano passado, mas
ainda não tem telhado. Tentaremos chegar o mais rápido
possível para colocar um telhado.
Os clubes infantis agora estão sob as igrejas locais. As
transições foram boas.

Chiure Wa Yesu

Construção Futura: Nosso próximo prédio da Igreja
será em Gurue. Eles precisam de um prédio maior não
apenas para a igreja, mas também para a escola bíblica
noturna. Continuaremos construindo conforme as
necessidades surgirem.

Na área de Milange, duas igrejas AWY que eram muito
próximas, uniram-se como uma. Como os membros
não cabiam em nenhuma das igrejas pequenas, fomos Bênçãos para vocês, nossa equipe, em um ótimo ano
solicitados a construir um abrigo em Milange a cerca de para o ministério e para nosso Senhor.
14 km da cidade de Milange. Novamente, a equipe de
Nacala foi a Milange e construiu um abrigo.
Presidente e fundador dos Ministérios Afrika Wa Yesu
Rodney Dustin Michael Hein

Mauza Wa Yesu (Milange)
Na Igreja de Chiluvu, devido a outro ciclone, o telhado
foi arrancado. O pastor Lino substituiu as mesmas chapas
de metal e reforçou a estrutura de treliça.
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Base de Gorongosa
~ Prs. Lino & Telvina Gravata
Queridos Líderes ~
da base de Gorongosa perdemos dois professores que
Por meio deste tenho a hora de escrever o relatório é o Constâncio e o Faustino,eles decidiram sair do
anual feito desde de julho de 2020 a julho de 2021.
ministério para continuar com o seu chamado fora da
Áfrika Wa Yesu então informamos a todo os membros
Principais actividades realizadas durante este tempo: que estes dois homens já não estão na Áfrika Wa Yesu
• Escola Bíblica
desde do início deste ano.
• Clube Infantil
• Igreja Local
• Visitas Apostólicas
Escola Bíblica: No ano passado começamos
as aulas na escola com um número de 28 alunos,mas
devido à pandemia não conseguimos terminar com
as aulas,tivemos que parar por um tempo mas graças
a Deus que pela bondade do sr neste ano pudemos
dar continuidade com os mesmo alunos alguns deles
desistiram e estão fazendo outros planos mas dos 28
puderam continuar 8 alunos.Neste ano começamos com
as aulas no final de fevereiro tendo começado com um
número total de 23 alunos dos quais estão presentes 20
alunos sendo que 3 contamos como desistentes ,vão
graduar neste ano no mês de outubro um número total
de 20 aluno. Para nos é grande Victoria.

Clube Infantil: Em 2020 o clube infantil
contava com um número de 98 crianças sendo assim
contávamos com 4 turmas,sendo representada com
7 professores dos quais 3 homens e 4 mulher todos
fazendo parte de Gorongosa Wa Yesu. Por causa
do prolongamento de paralização das aulas alguns
Ainda na escola temos um número de 5 professores professores forao a procura de outras formas para
ensinando a palavra aos alunos sendo dos quais sobrevirem e alimentarem suas famílias.
2 mulheres e 3 homens: Lino, Elias Santos, Elias
Pedro, Vina, e Eguinecia. Lino, Elias, Elias e Vina são Neste ano começamos as aulas na segunda semana
professores que proferem salário dento do ministério de Março tendo começado com um número de 34
a Eguinecia é uma professora voluntária ela é filha da crianças e das quais estavam permanentes até o tempo
igreja Áfrika Wa Yesu gorongosa foi aluna também em de cancelamento das aulas,estamos agora com um
2019. Queremos informar ao ministério que dentro número total de 5 professores e purcausa da paralização
das aulas tivemos a ideia de dividir cada professores
com um grupo das crenças eles vão dando as aulas nas
casas das crianças,apesar que alguns encarregados não
permitirão que os professores ensinassem nas suas
casa. Mas para alguns pais e grande alegria receber os
professores para ensinarem suas crianças.
Igreja Local: A igreja local tem vindo a aprender
muito como trabalhar em unidade como um corpo.
Depois da reabertura das igrejas temos trabalhado na
ministração da palavra, no fortalecimento por meio
das visitas e encorajamentos individuais ,temos feito
cultos ao ar livre por algumas zonas mas próximas
da vila,os jovens têm doido seus encontros durante
a semana,as mãe também tem tido seus encontros
durante a semana e os pre adolescentes têm tido seus
9

cultos também,sendo assim a liderança tem estado a descrever que conseguimos construir em:
muito próxima para poderem ajudar e apoiar cada 1. Igreja de Pomene Wa Yesu já está na fase final
departamento dividido dentro da igreja.
falta a parte do tete e vamos terminar daqui a
alguns dias em frente.
A igreja também decidiu levantar um grupo dos 2. Fazer reabilitação da igreja de Chiluvo, como
evangelistas para moverem si e ajudar as outras igrejas.
sabem que havia saído o teto com o ciclone no ano
A igreja local já promoveu muitos cultos ao ar livre como
passado.
uma forma de evangelizar os perdidos. Sendo em Nhataca 3. Conseguimos fazer uma serca de pequeno
2, Estaca, Zuramambo, Mucombezi, Nhamapaza, Casa
murro da divisão do espaço no clube infantil.
Banana, Centração em todos estes lugares a igreja local 4. Conseguimos construir as casas de banho do
esteve envolvida para ajudar os perdidos. Tivemos no
clube infantilidade é conseguimos construir a
total um número aproximadamente de 80 pessoas que
cozinha do clube infantil também a qual será útil
receberam a palavras por meio do evangelismo durante
para a igreja local também.
o ano de 2020 a 2021.
Ajuda: Recebemos um valor de 60 mil, sendo 30.000
no mês de fevereiro e 30.000 no mês de maio com o tal
valor pudemos ajudar tantas pessoas que passam por
necessidades diferentes sendo alguns deles receberão
ajuda de compra d caixotes,alguns compra de comida
,alguns ajuda para escola,alguns ajuda de transporte
para transportar seus alimentos,alguns receberão
ajuda de valor para cuidar das suas saúdes até agora
temos no total de 23 pessoas que receberam ajuda por
valores monetários.
Estatisticas de Statistics:

VIAGENS APOSTÓLICAS E CONSTRUÇÃO:
De 2020 a 2021 tivemos algumas viagens apostólicas
para alguns lugares diferentes da zonas centro. Nos
tivemos a oportunidade de viajar a Chiluvo com o
propósito de ajudar a igreja e fortalecer os irmão
que lá estão, tivemos tempo abençoado pregamos
evangelizamos e encorajamos a igreja.
Viajamos para Inhambane promete para poder encorajar
os irmão de promete, onde minha esposa tanto ama
porque lá ela em na terra dela e pratica bem mesmo a
língua dela lá visitamos uma zona e projectamos filme
de Jesus também, o Pr Anisio é realmente grande benção
ele é incrível junto à sua família.
Ainda este ano tive que viajar para tete para poder
visitar encorajar a igreja e comprar o terreno para
construção da igreja,e graças a Deus conseguimos
comprar o espaço com sucesso.
Sem mas queremos agradecer por tudo qualquer
dúvida nos informe.
REALIZAÇÕES
E
CONSTRUÇÕES:
Conseguimos realizar alguns dos nossos sonhos e Prs Lino & Telvina
planos feitos no ano passado e este ano,com isto tenho Diretores: Gorongosa Wa Yesu
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Base de Nampula
~ Prs. Armando & Lurdes Jó
Introdução: O presente relatório, tem como
objectivo apresentar as actividades realizadas no período
entre Julho de 2020 – Julho de 2021. O Trabalho aqui
inserido, é resultante de um esforço combinado de vários
Departamentos que operam dentro da igreja local e
acima de tudo, a graça de Deus sobre, em, e através de
cada um de nós.

Dep. Jovens (2 Lideres)
Dep. Mães (2 Lideres)
Dep. Pais (2 Líderes)
Dep. Escola Bíblica (2 Líderes + 3 Professores)
Dep. Comissão Técnica de Saude - Covid19 (2
Casais)
• Dep. Hospitalidade (2 Líderes)
• Dep. Oração e Intercessão (1 Líder)
Este relatório, inclui: O movimento espiritual e físico, • Dep. Manutenção do Património e Construção (1
diversas acções prática da igreja na comunidade onde
Líder e 2 Assistentes)
estamos inseridos, desafios e projeções da igreja para o • Dep. Obreiros (2 Líderes)
próximo ano e além. Como forma de aprimorar os vossos Passamos por um tempo de muitas lutas, provações e
conhecimentos, acreditamos ser algo de maior relevância, alguns chegaram de nos abandonar. Louvamos a Deus
incluir os aspectos geofísica de Nampula, a nossa cidade.
por aqueles que permaneceram fiéis até ao presente
momento. Recebemos a revelação do que REALMENTE
A Província de Nampula tem a cerca de 6.102.867 significa a palavra REMANESCENTE e nós temos estes
habitantes, possui 23 Distritos, incluíndo a cidade de remanescentes e com eles, Deus está realizando coisas
Nampula e desta, 743.125 habitantes são da cidade de além explicação, toda a glória para Jesus Cristo
Nampula, segundo o senso (2017). Nampula, é a nossa
área de jurisdição espiritual, que O Senhor Jesus, nos
confiou para evangelizar e discípular.
IGREJA LOCAL – NAMPULA WA YESU:
Relatamos com imensa satisfação o avanço
significativo de Nampula Wa Yesu, no período em
referência, em vários aspectos. Não teria como falar
deste avanço, se não existisse o trabalho colectivo
do corpo e continuamos a crescer objectivamente
e adiante, queremos reconhecer e agradecer o
Conselho Apostólico, órgão principal, composto por
quatro (4) casais, nomeadamente: Casal Armando
& Lurdes, Dafine e Daimira, Elias e Elsa, e o casal
Reginaldo e Domingas. Conselho Apostólico, oferece
uma cobertura espiritual e geral da igreja, sobretudo:
O Ministério da Palavra, Oração, Direcção, Doutrina,
Protecção, Disciplina e Visão. Esta liderança, é
permanente da igreja local, servindo como uma base
de apoio para a igreja em todo o tempo.

•
•
•
•
•

Escola Bíblica: As Pessoas vivem no nível do
seu conhecimento e isso é igualmente verdade, no lado
espiritual (Oséas 4:6). Por outro lado, a força da Igreja Local,
depende da qualidade dos líderes treinados. Seguindo a
visão da Afrika Wa Yesu, iniciamos com a nossa primeira
turma de estudantes em 2019 e conseguimos chegar ao final
e foi realmente motivo de muito alegria.

A Nossa segunda turma, foi afectada com a pandemia
global, forçando a turma travar logo no início. Contudo,
mantivemos a nossa esperança fresca e a visão viva.
No ano seguinte, em 2021, tivemos uma janela de
Em seguida, temos também na igreja local, um oportunidade e iniciamos as nossas aulas com grupo
presbitério composto por vinte e seis (26) membros, em anterior dos estudantes e também recebemos os novos
representação de cada Departamentos que funcionam na ingressos, totalizando assim com 50 estudantes e na
Igreja Local e adiante destacamos estes Departamentos sua maioria membros da Afrika Wa Yesu. Projectamos
para o vosso conhecimento e pontos de oração:
graduar nossa turma em Outubro deste ano, com mais
• Dep. Evangelismo e Missões (2 Líderes)
de 30 estudantes.
• Dep. Administração Financeira (2 Lideres)
• Dep. Casas de Paz (2 Lideres)
Clube Infantil: A nossa escolinha, é parte vital
• Dep. Crianças e Adolescentes (3 Líderes)
da nossa congregação e tem trazido um testemunho e
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um impacto muito forte na comunidade e na cidade de
Nampula. O bom testemunho e a qualidade da nossa
escolinha está se espalhando cada mais dentro da cidade.
Acreditamos que um bom testemunho é uma das
maneiras mais eficaz de evangelizar a nossa comunidade.
Parece estar a repetir o nosso testemunho, mas é que
estamos recebendo vários parentes, sendo trazidos pelos
seus filhos e para nós esse é motivo para louvar a Deus.
A Visão da escolinha, carrega consigo o investimento e o
futuro para Afrika Wa Yesu e Moçambique.

zonas, nomeadamente:
• Nakhoma (Distrito de Meconta)
• Nacavala (Distrito de Meconta)
• Napico (Mecuburi)
• Namina – 3 vezes (Distrito de Mecuburi)
• Mecuburi
• Chiure
• Alto-Molocue
• Corane
• Monapo
• Ribaue
• Angoche
• Murrupula
• Iapala (Ribaue)
• Nakhopa (Rapale)
Esforço evangelistico, não é feito somente pela nossa
equipe dos seis (6) homens mas também, toda igreja
local está integralmente envolvida nesta missão e
constantemente mobilizada para tornar evangelismo,
seu estilo pessoal. É nossa missão e dever de evangelizar
até que Cristo volte.

Nossa escolinha, providenciou emprego para 6 pessoas,
como educadores de crianças e que depende deste
trabalho para o sustento de suas famílias. Atualmente
temos 3 salas com a capacidade de 25 crianças e devido
o número elevado de crianças, e decidimos usar a igreja
para uma turma, tens actualmente 4 salas. Uns dos
desafios resolvido foi a necessidade de extra mesas, pelo
aumento do número das crianças. Investimos vinte mil
meticais (20.000mts) para fazer dez (10) novas mesinhas,
no início da escolinha em Março de 2021. Débora, é
excelente Directora e com muita paixão pela as crianças.
Também, uma equipe de seis (6) educadores de crianças Casa de Paz: Casas de Paz, como o próprio nome
diz, lugar onde no meio de tanta confusão, incerteza e
adoração pública cada mais restrita, casas de paz, tem
sido mecanisco que a igreja de Cristo sobreviveu todas
as mais dificies crises da humanidade. O Tempo em
que vivemos, Nampula Wa Yesu, continua crescendo
como resultado directo do ministério das Casas de Paz.
Durante as restrições impostas por causa da Covid19, nossa
igreja sobreviveu, porque tivemos as Casas de Paz em modo
activo, mesmo antes da pandemia viral. Continuamos
dando uma ênfase muito forte para as Casas de Paz e
muito boa e isso faz muita diferença no trabalho.
mobilizando cada membro da igreja a se entegrar e fazer
Evangelismo & Missões: Evangelismo, é a parte duma casa de paz, da sua zona de residência.
força-motora para a existência e o crescimento da igreja
e é a missão principal da igreja no mundo. Em Nampula, Nossa próxima fase nas nossas Casas de Paz, vamos
temos uma equipe de seis (6) homens compromissados colocar emfâse especial para o “Amadurecimento dos
com trabalho do evangelismo. No ano passado, tínhamos membros, multiplicação das Casas de Paz e crescer as
uma equipe de 12 irmãos, dos quais 6 foram integrados novas Igrejas ou seja, transformar as casas de paz, em
em outros outras responsabilidades dentro da igreja novas igrejas, particularmente, aquelas que localizam
local e mesmo assim, sempre que possível, eles juntam- distante da igreja mãe.
se a equipe e saem para evangelizar. Atualmente, a nossa
equipe de seis (6) pessoas é muito boa e fácil para gerir, Construção & Manutenção: A Igreja tem
em termos logísticos.
vários aspectos da sua vida e um destes é aspeceto físico.
Temos um mestre experiente na na área de construção
Ao longo do ano de 2020 - 2021, realizamos somente e somos muito gratos por esta equipe e adiante temos
uma campanha de “Festival de Salvação” na zona algumas realizações:
de Namithathary, Distrito de Gilé, Zambézia com • Construção do novo balneário duplex, com ajude de
um resultado incrível de salvação. Gostaríamos que
70% dos nossos Fundadores
fizéssemos muito mais campanhas evangelística, não • Pavimentação do chão do quintal no lado de exterior,
foi possível. Uma porta se fechou e outra se abriu, nós
tanto como interior da igreja,
abrimos uma frente evangelística pessoal em várias • Colocação de mozaico nas entradas das porta
12

•
•
•

principais da igreja,
Conclusão do reboco do muro de vedação da igreja,
Pintura geral da igreja e do muro de vedação dentro
e fora,
Rectificar a varanda do escritório da igreja, com
espaço para colocar flôres e ficou muito lindo.

Com este trabalho físico, feito para melhoria da nossa
igreja, trouxe um novo visual e grande impacto, sobretudo •
no bom testemunho, auto-evangelização e permitiu que
as inspeccões periodicas do governonos, tivessem bom
parecer. Parabéns Nampula Wa Yesu, pela contribuição
para melhoria da nossa Igreja. Hoje, Nampula Wa Yesu,
é centro das atenções, lugar onde muitos que passsam
pela estrada, admiram a obra de qualidade. Já tivemos
algumas famílias que vieram a Cristo, pelo simples facto
“a beleza e a graça da igreja projeta”.

•

qualificadas e muito interessadas para ver esta visão
em pleno funcionamento. Sabemos que material de
qualidade tem o seu preço mas também a produção
de qualidade tem seu preço e é para lá, onde queremos
avançar. Nossa visão, próposito e estratégia é de
transmissão da Palavra, primeiramente e depois,
produzir as brochuras localmente para o evangelismo
pessoal.
Pastor Assistente - Nampula: Novo Pastor local.
Até no final de 2022, acreditamos que teremos
alguém para nos ajudar em Nampula Wa Yesu, é
uma escolah difícil mas possivel. Atualmente, temos
nosso Secretário geral da Igreja (Dafine Leandro
Salvador e sua esposa Daimira Gustavo Gil), em
treinamento para esta posição. Dafine, é formado
pela Universidade Católica, na Cadeira de Física.
Atualmente, ele é professor de Física na Escola
Secundária de Muatala, por mais de seis (6) anos
agora e ao mesmo tempo é Director de uma Escola
Privada (EvangÁfrica) desde 2021, em Nampula.
Dafine, está planejando regularizar o casamento
deles no final deste ano e também está fazendo Curso
Bíblico em Nampula.
Consolidation: As we go along, we try to follow up
on the existing work so as not to lose the investments
we have been making.

Estatisticas de Nampula:

Projecções: Onde não há visão, o pove se perece
(Proverbios 29:18). Nossa visão está clara e nossa missão
certa: Ganhar almas, fazer discípulos, treinar líderes
e plantar igrejas. Temos igualmente alguns anexos e
pequenos focos para nossa base:
• Evangelismo - Nampula: Esforçar para alcançar
novas zonas em expansão nos arredores da ciade
Nampula. Treinar as Igrejas perto de Nampula,
para investir na área do evangelismo para continuar
alcançar as suas comunidades.
• Departmente de Média - Nampula: Construir
um sistema para transmissão da Palavra. Antes era
luxo mas agora é uma necessidade. Temos pessoas

Conclusão: Atribuímos ao nosso único Deus, pela
sua graça e infinita misericórdia em nos capacitar para
querer e fazer o que ao longo de 2020-2021, foi possivel
se realizar. Agradecemos aos Fundadores, a liderança
do Ministério pela visão e a cobertura no que estamos
fazendo. Esperamos o amor, dedicação e compromisso
renovado para a próxima época 2021-2022.
Prs. Armando & Lurdes Jó
Junto com a Liderança de Nampula
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Base de Inhaminga
~ Sr Aaron Rissler e a Equipe
Prezados Sr Rodney e Sra Ellie, Presidente e Fundadores,
Somos gratos a Deus por tudo o que Ele fez aqui em
2020/2021. Mesmo com o estado de emergência / restrições
de calamidade em Moçambique, a obra do Reino continua
e as pessoas continuam a buscar e colocar sua fé em Jesus
Cristo. O mundo está sendo abalado e as pessoas procuram
respostas. Que bênção é estar vivo em uma época como
esta. É a hora e o lugar que Deus escolheu para testificarmos
Dele. Para levantá-Lo, glorificar Seu nome em todas as
circunstâncias, para que todos sejam atraídos a Ele. Somos
gratos por todos os amigos e parceiros de ministério que
estão ao nosso lado para tornar possível a obra do Reino.

Residências para Equipe no Campus:
• 5 casas unifamiliares
• 4 casas geminidas
• 1 garagem individual com apartamento para hóspedes
• 1 anexo independente para armazenamento e
lavanderia
Resumo das Atividades: Os relatórios detalhados
das atividades do campus listadas abaixo foram
apresentados pelos chefes de departamento.
Turmas da Escola Bíblica
• Curso Básico de Estudos Bíblicos com 52 alunos
(março - agosto de 2021)

Visão Geral da Base:
Descrição do Campus: Situado em 79 hectares, Conferências e Seminários
adjacente ao aeródromo de Inhaminga, 3km a oeste da • Conferência de Liderança da Região Central
vila de Inhaminga.
(agosto de 2020)
Infrastructure do Sampo:
• 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
• Casa de Hospede de 2 quartos
• Moinho de moagem e prédio de armazenamento
de alimentos com oficina
• Camping com banheiros e chuveiros
• Gerador de backup de 15 kVa
• 4 furos de agua
• Campo de futebol
• 4,4 hectares adjacentes campos de milho

Projetos fora do campus auxiliados com suporte
material, logístico ou de pessoal
• Plantação de igrejas em Afrika Wa Yesu
• Centro Infantil Casa Esperança
Escola Bíblica: Pastor Mariano Nota
Introdução: Gostaria em primeiro lugar começar por
agradecer a Deus pela vida e saude que tem nos dado
como uma família e ao mesmo tempo agradecer pela
a oportunidade que tem nos dado em lhe servir pelo
meio da Escola Bíblica. Somos gratos a Deus pelo
ano lectivo das nossas escolas Bíblicas e Vocacional
que apesar de tantas dificuldades que o mundo, assim
como a nossa nação tem enfrentado Deus tem sempre
mostrado o seu favor e proteja-o. Apesar de todas as
coisa que o mundo esta a enfrentar, continuamos
testemunharmos grandes mudanças de vidas das
pessoas e transformação das mesmas tivemos um
semestre tão abençoado, aonde testemunharmos
transformações de vidas, libertações , curas e salvação,
isso traz uma grande alegria no nosso espirito.
Quero também reconhecer os nossos Presidentes do
ministério e ao mesmo tempo pais de todos nos, que
tem sempre estado presentes e prontos para nos ajudar
a caminhar para frente, a Deus seja toda a Gloria.
Neste ano lectivo de 2021, tivemos muita incerteza
de como seria em relação a nossa escola Bíblica
considerando a situação presente que se vive no
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nosso Pais e no mundo inteiro. Mesmo com todas
as incertezas entramos em contacto com os nossos
pastores que tem trabalhado com nosco no processo
de recrutamento dos alunos para escola Bíblica, e
apesar da situação presente os pastores trabalharam
arduamente com suas Igrejas ao ponto de enviar seus
obreiros e lideres para o treinamento deste ano. Por
muitas inconveniência tivemos que começar a nossa
escola pouco mais tarde diferente de todos os anos
no qual deveríamos também diminuirmos o numero,
atendendo as orientações do Governos as medidas de
prevenção contra o COVID19. Apos o recrutamento
dos candidatos para escola Bíblica, recebemos 54
alunos vindo das 4 províncias nomeadamente: Sofala,
Manica, Zambézia e Inhambane, entre os quais, 48
homens e 6 mulheres totalizando 54 alunos.

muitas amizades que temos vindo a conquistar no
lado do Governo, logo no principio da nossa escola
Bíblica recebemos a permissão de realizarmos todas
as actividades que sempre vínhamos exercitando antes
desta pandemia do COVID 19, fomos permitidos ter
nossos devocionais normalmente mesmo ainda antes
do tempo das Igrejas estarem abertas, louvado seja
Deus por isso. Concernente o arranque das aulas,
tivemos sempre algumas incerteza sobre as situações
da pandemia se nos levaria ate ao termino do semestre,
mas graças a Deus agora ja estamos nos aproximando
ao fim da escola.
Formação Espiritual: A formação espiritual e uma das
ferramentas mais poderosas que temos para um semestre
abençoado, durante a formação espiritual os alunos
tem sempre demostrado uma grande vontade e desejo
de recomeçar suas vidas com Deus, comprometendo
se em abandonar certas coisas que lhes impediam
a avançar suas vidas em Deus, começando a desejar
e responder o amor de Deus na medida em que eles
começam a perceber os plano de Deus para suas vidas.
. Apos a formação espiritual e notável que a viagem da
vida espiritual dos alunos começa. Percebemos algumas
vezes que durante este tempo os alunos tem demostrado
muito e grande desejo de conhecer a Deus, onde a sala
de aula não tem sido suficiente para eles, ate que eles
começam entrar nas matas para momento pessoais
com Deus. Durante as aulas descobrimos que muitos
dos alunos desta turma tinham realmente um nível da
educação e espiritual muito bom que de tal forma nos
facilitou bastante o nosso trabalho.

Ao decorrer do semestre1 aluno que vinha de Beira,
voltou para casa alegando que tinha deixado sua mãe
sem casa por causa do ciclone Idai que tinha destruído
toda casa tendo deixado eles sem lugar para morar.
Enquanto estava aqui na escola recebeu informações
que havia um projecto que estava ajudando as pessoas
que haviam perdido suas casas com Idai que estariam
a dar matérias de construção para ajudar as famílias
a reconstruirem suas casas outra vez. Tendo ouvido
esta noticia, este aluno pediu para voltar em sua casa
para ajudar a mãe depois não voltou. Enquanto outro
aluno veio aqui na escola depois de ter se inscrito no
Instituto de professores aqui em Inhaminga, depois
que começaram as aulas aqui na escola bíblica seu
nome saiu para se formar como professor, foi assim
que ele interrompeu a escola Bíblica. Com a saída
desses 2 alunos ficaram 52 alunos.
Maior Numero Dos Alunos: O maior numero dos
aluno para este ano vieram da Província da Zambézia
Também queremos agradecer a Deus pelo favor concretamente nas nossas Igrejas, isso tem vindo
que nos concedeu aqui em Inhaminga pelo meio de a ser uma boa colaboração entre os nossos pastores
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com a escola. Nesses últimos dias temos vindo a ver
uma grande mudança entrarmos da parte dos alunos
que vem a escola, temos tido muitos alunos que são
enviados das nossas Igrejas ao nível Nacional e isso
traz muita confiança na Igreja do amanha.
Geralmente muitos novos alunos que vem na Escola
são pessoas que ficaram tão inspirados com a vida
dos outros amigos deles que passaram daqui da
escola, e isso tem vindo a ser um grande testemunho
dos nossos graduados e através disso mitos também
querem vir. Sendo assim continuaremos a encorajar
os nossos pastores a continuar recrutar e enviar bons
alunos para as nossas escolas.
Alimentação dos Alunos: Nesses últimos dias, a nossa
cozinha tem vindo a melhorar muito, a comida esta
sendo muito boa, como sabemos, que os alunos comem
também influencia e contribui o seu aproveitamento
pedagógico e a sua aprendizagem. Queremos agradecer
pelos esforços empreendidos nessas grandes mudanças.
Pequenas Dificuldades Durante o Curso: Durante o
treinamento, as informações sobre COVID 19 sempre
abalaram e de certa forma tentou causar muitas
preocupação na vida dos alunos em especial pensando
nas suas famílias que deixaram em suas casas. Mas
pelos orações e encorajamento tudo ficou superado e
conseguimos chegar onde nos chegamos hoje.

grupo dos alunos depararam com um casal cujo
estavam casados ja a 3 anos e não conseguiam
fazer filho, humanamente quando isso acontece,
causa muito problema dentro de casal, cujo para
as pessoas mundanas que tem Jesus recorrem para
aos curandeiros para a solução do problemas. Apos
o casal ter pensado em visitar os curandeiros não
deu nenhum efeito porque nada mudou e isso levou
ao casal um desespero total, uma coisa triste nessa
historia e que esse casal começou a frequentar uma
Igreja mas a Igreja era tão tradicional que ocultava
a verdade de Deus, cujo estando eles a ir na Igreja
continuavam frequentar nos curandeiros, após terem
sido visitado pelos alunos os dois confessaram que
iam na Igreja e explicaram aos irmãos a situação da
vida deles, durante o tempo em que eles ouviam a
palavra de Deus decidiram entregar as drogas que eles
tinham e arrepender de tudo que haviam praticados, e
pediram perdão a Deus, após a oração testemunharam
terem sentido muita paz em seus corações por terem
entreguem as coisas e serem queimadas.
Nhamaphaza: Um certo homem que estava maluco ja
a alguns anos cujo sua família ja estavam desesperados
pela situação dele, nos últimos momentos ele ja se tornava
agressivo ate ao ponto que suas família lhe acorrentava
para não causar o mal a ninguém, tendo chegado em
sua casa o grupo de alunos evangelizando, a família dele
teriam apresentados esta situação aos nossos alunos, e
eles compartilharam o evangelho com a família ,dando
lhes esperança no que Deus poderia fazer na vida daquele
homem maluco, chegando o momento em que o grupo dos
alunos queriam orar com aquele homem a família proibiu
o grupo desatar as cordas porque aquele homem poderia
fazer algum mal ou ate perder o controle dele. A equipe dos
alunos acalmaram a família encorajando a eles que tudo
estava controlado e que ele não poderia ter feito nenhum
mal. A equipe orou com este homem e depois desataram
as cordas e ele não ficou agressivo e depois disso cortaram
o cabelo dele depois de muito tempo em que o seu cabelo
não era cortado, levaram a casa de banho e deram lhe banho e
depois que sairam da casa de banho a família deste homem não
podiam acreditar que Deus havia feito na vida do seu familiar, e
esse testemunho se tornou marcante no meio da comunidade.

Evangelismo dos Estudantes: Neste ano, no evangelista
dos alunos destacamos algumas zonas ao redor de
Cheringoma, para revitalizarmos o trabalho que ja vem a
ser impendido ja a muitos anos traz. Durante esses todos
os anos percebemos que existem alguns lugares que
parece não estar a produzir tanto comparando com que
podemos esperar pelo tempo que ja o trabalho tem vindo
a ser realizando, Com isso ficaram destacadas as zonas
de: 1-Nhamaphaza 2- Nhansole 3- Nhamissanguzi 4Tchomba 5- Caia Nhambalo 6-Massandza 7 Chikuziri.
Muitos testemunhos foram trazidos pelos alunos como a
resposta do evangelho ministrado em todos lugares que
eles foram, pessoas curadas, pessoas libertas, pessoas
salvas, foi realmente muito poderoso testemunho do
que Deus fez, cujo estarei compartilhando alguns desses
testemunhos mais destacados.
Os Professores da Escola Bíblica: Sou muito grato
a Deus pela vida de cada professor, temos tido um
Durante evangelismo dos estudantes muitas manifestações trabalho em conjunto e que temos vindo a desenvolver
e demonstração do poder de Deus foram notados, através um trabalho em equipe e que tem nos ajudado bastante.
de salvação, curas, libertações e restaurações, gostaria de Sou muito orgulhoso pela vida de cada um deles apesar
mencionar pelo menos alguns desses testemunhos.
que ainda estamos aprender muitas coisas. Estou muito
feliz pela vida do irmão Felix como novo professor da
Nhambalo: Durante o evangelismo em Caia, o escola bíblica, um jovem com muito ainda para dar bom
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professor e vejo muito futuro nesse jovem assim como
todos eles.

com jovens, Deus abençoe muito. Depois de Chimoio
realizamos de jovens em Doa e TETE Cidade.

Planos para o Próximo Ano: Para o próximo gostaria de
dar a continuidade de trazer novo grupo para treinamento
de professores que sempre tem sido o meu sonho, depois
desses anos sem este treinamento acredito que ja devemos
ter bons candidatos para este treinamento, com isso gostaria
de muita colaboração de toda a equipe, principalmente dos
nossos professores das nossas escolas Nacala, Inhaminga,
Nampula e Gorongosa. Juntos podemos ajudar essa geração
a se tornar que Deus tem para suas vidas.

Encontro de lideres de jovens em Chimoio,
encorajamos e damos material de jovens. TETE e um
lugar novo mais o Senhor tem abençoado o trabalho
porque Pastor João esta muito pronto a Deus,
realizamos conferencia de jovens houve libertação na
vida de jovens. Doa foi de pre adolescente e jovens
participaram 47 jovens e adolescentes, restauramos
trabalho esses lugares por que estava parado a 6
meses, houve restauração na verdade. Em Doa houve
milagre de cura uma mãe que estava muito mal doente
No final gostaria mesmo de agradecer a Deus por todas o pastor nos convidou e fomos orar e ela ficou curada
as oportunidades e privilégios que tem nos dados não glorifico Deus. Os pastores testemunham acerca de
esquecendo toda a equipe pelo apoio em todos os sentidos. trabalho feita, e ver alguns alunos que graduaram
foram aqueles que durante a conferencia deixaram
Juntos para a gloria de Deus,
nomes connosco e vieram fazer curso.
Mariano Joao Lino Nota
Diretor da Escola Bíblica Inhaminga
Conferência de Jovens em Caia: No de Novembro
realizamos conferencia de jovens em Caia Nhambalo,
Ministério Infantil e Juvenil: Abdul houve batismo nas águas e no Espirito Santo. Foram 15
Emamo and Paulo Xavier.
jovens batizado, o pastor Carlos Gaspar estava sempre
“Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para nas reunioes, vimos sede e fome nos jovens e Deus
sempre.” - Hebreus 13:8
abençou, e 20 batizado no Espirito Santo, fizemos Santa
Ceia com jovens foi maravilhoso. Novembro treinei
Dou graças a Deus por abrir as portas para a sua jovens de Inhaminga wa Yesu, Carlota e Eduardo, de
obra se realizar esses lugares. Agradecer amados como trabalhar com jovens fui com eles em Caia.
maravilhosos Lideres pela oportunidade que tem
dispensado para nosso crescer, Deus vos abençoe.
Este foi no mês de Outubro, Novembro e Dezembro,
Sabemos a situação de pandemia no inicio do ano aonde levantamos jovens por que foi muito triste os
2020 foi muito difícil, as coisas foram tudo embaixo jovens ja estavam foram de Deus, alguns testemunhavam
estava cancelado, o de Outubro houve reabertura das que ja não tinham esperança de voltar a igreja.
igrejas e viajamos para Chimoio realizamos duas
conferências de jovens em Chimoio Cidade e no O ano de 2021 não realizamos nada ainda os jovens de
Chimoio Central outra igreja aonde participaram 30 Inhaminga wa Yesu a liderança tinha feito programa
jovens, o nosso objetivo era restaurar a vida de jovens. de culto de jovens nas sextas feiras aonde todos jovens
vinham ao culto. Depois de ser cancelado as igreja
Trabalhamos assim no ano passado, deslocando para to a visitar jovens e fortalecer e eles. As igrejas estão
Central, aonde um jovem foi salvo e veio na escola canceladas mais nós não fomos cancelados vamos
Bíblica, isso mi deixo muito feliz. Tivemos encontro trabalhar, não vamos deixar jovens e crianças a se
com lideres de jovens e damos materiais para dar perder.
continuidade de trabalho, e capacitavam os professores
de crianças que trabalham com as crianças na igreja Ministério Infantil 2020 e 2021: Agradecer a Deus
local. Cada conferência realizava-mos Santa Ceia, por tudo que ele tem feito nas nossas vidas, dizer que
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durante o nosso inicio do ano lectivo, tivemos um
número total de 55 crianças inscritos, cujo 30 estava
no jardim 1 e 25 no jardim 2. E dizer que tínhamos
começado muito bem e quando a pandemia assolou
no pais, ouve o decreto do presidente, o pais entrou
em estado de emergência, tivemos uma reunião
com os encarregados de educação das crianças
para explicarmos a cerca da decisão tomada pelo o
presidente do pais. E nós como a escola sugeríamos
para que haja as aulas nas casa, e os pais concordaram
com a ideia e começamos dando a continuidade com
as nossas aulas casa a casa, dividimos as crianças
no grupo de três, para cada grupo era composto de
8 crianças para cada professora e foi assim que
percorria as nossas aulas, e durante das aulas nas
casas, enfrentávamos momentos défices, e outros
encarregados das crianças levavam suas crianças para
suas familiares, e o número das crianças diminuíam e
ate no mês de Dezembro, chegamos com o número de
13 crianças que foram graduados louvamos a Deus
com esta grande colheita.

me ungiu para evangelizar os pobres, enviou –me a
curar os quebrantados do coração,a pregoar liberdade
aos cativos a dar vistas aos cegos, e por em liberdades
oprimidos, anunciar o ano aceitável do senhor.”
~ Lucas 4:18-19
No ano passado com a situação de pandemia
designado por covid-19 o trabalho foi um pouco
difícil mais mesmo assim tivemos oportunidade de
visitar algumas província e distrito.

Na data 11 de Dezembro convidamos pastor Mariano
e abençoou as crianças depois tivemos a entrega da
diplomas louvado seja Deus por todo sacrifício, Deus
Evangelismo Na Zona Centro, Tempo De
estava no nosso lado
Cancelamento Das Igrejas, Mes De Outubro -2020.
Sabão Taimo E Nelson Nacule, Na Província De
Casa Esperança: Agradecer a Deus pelo trabalho
Zambézia, Distrito De Morrumbala
deste ano que esta a decorrer bem até agora. Durante
este ano tivemos inscritos 26 crianças devido com a
Adiante, passo a compartilhar o progresso da Igreja
pandemia a assolar no pais e com a distanciamento
em Morrumbala e pouco em algumas zonas, onde
que foram permitido para que haja o distanciamento
Afrika Wa Yesu, tem a influência. Uma coisa é certa:
social com 20 crianças na sala de aula, como a nossa
DEUS É FIÉL, em todos os seus caminhos e actos.
sala e pequena, só fomos permitido para acolher 15
Pessoalmente, nestes últimos dias tenho aprendido,
crianças para o jardim2 e conseguimos inscrever
e vejo grande colhetas para o reino de Deus e o
14 para jardim2 e até agora e o mesmo número que
derramamento do espirito santo, com isso queira
temos, e 12 para jardim 1. Nos estávamos bem quanto
dizer e encorajar a todos que o cominho esta aberto
no distanciamento das crianças no dia 1 de Junho
para o ceús, vamos usar os dons, para eficácia do
deste ano ouve muita cooperação dos encarregados.
corpo de cristo.
Depois com esta cancelamento das aulas estamos
dando a continuidade com as aulas casa em casa, e
com alguns casos positivos aqui em Inhaminga mais
o Senhor tem nos cuidado, ainda não paramos sempre
estamos dando a continuidade com as aulas o nosso
objectivo e de graduar bem neste ano.
Evangelismo, Ajuda e Missão: Sabão
Taimo, com contribuições de Nelson Nacule, Felix
Antonio, Abdul Emamo, Paulo José Xavier and Isac
Augusto Januário.
“O Espirito do senhor é sobre mim, pois que pois que
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Foi uma grande benção de termos viajado para
Morrumbala, e na nossa viagem passamos por
seguintes igrejas: Sanpaio, Massenda, Cino, Ndove,
Passura, Sanhiua, Guirissa e Canheta.

O Espirito Santo trabalhou muito nas nossas vida e
na vida do seu povo durante o nosso tempo espirito
Santo falou connosco de uma maneira clara, uma
palavra muito simples, (fora da igreja não há salvação)
Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou verdade e eu sou
a vida; nenhum homem vai para sem passar por mi,
isso nos afirma que o caminho que Deus deu é Cristo,
verdade que Deus deu é Cristo e a vida que Deus
nos deu é Cristo, Cristo é o nosso caminho, Cristo
é a nossa vida Cristo é a nossa verdade. Ê através de
Cristo que vamos ao pai. No coração de Deus, aquele
que esta associado a ele é Cristo, o qual também seu
filho. Que ele nos dá é a pessoa de Cristo, ele não nos
da muita coisas for a de Cristo.

la sempre nos finais de semana para fortalecer o
trabalho, e Deus operou muitos, milagres,naquela
zona. Havia um senhor cujo o nome é Elias ele e sua
esposa são curandeiros muito famosos na zona e em
outros lugares, e nós chegamos em casa pregamos a
palavra de Deus para eles e tentaram resistir muito,
porque dizia que esses espíritos mataram muitos dos
seus familiares, eles estavam com medo de tomar a
decisão de aceitar a Cristo e nós insistimos falar de
de Jesus para eles e disseram para nós vão e volte
amanhã e no dia seguinte nós voltamos outra vez e
eles aceitaram a Jesus e entregaram tudo que tinha
queimamos na presença de toda sua família e eles
convidaram os seus genro e sua filhas que estava
distante deles para explicar a decisão que eles tomaram
Muitas vezes na área espiritual, vemos e tocamos de seguir a Jesus, eles todos dias de cultos eles estavam
uma coisa que é meramente um termo ou uma letra, presente la. Realmente isso tocou o nosso coração, na
vazia de qualquer utilidade espiritual para nós. Como zona de Chomba tem no total de 87 crentes activos.
precisamos pedir a Deus que abra os nosso olhos
para que conheçamos o seu filho. As caracterista Evangelismo nas Zonas de Massadza e Chicuzire:
do cristianismos esta no fato de que sua fonte, - Felix Antonio e Abdul Emamo. Zona de Massandza
profundidade, e riquezas estão envolvidas com o e Chicuzire são zonas não muito habitada e as casas
conhecimento do filho de Deus. Não importa o quanto distancia- se entre 3,5km uma da outra. E São 15km
sabemos sobre método ou doutrinas ou poder. O que de distancia da vila de Inhaminga.
realmente importa é o conhecimento do filho Deus.
Conhecer que o filho de Deus é o caminho, conhecer Fortalezas Predominantes: Primeiro destacamos a
que o filho de Deus é a verdade, conhecer que o filho poligamia e consumo de tabaco sem esquecer que as
de Deus é a vida. Nosso poder vêm de conhecer o seu mulheres dessa região são totalmente submissas aos
filho, tudo o que Deus nos dá é o seu filho, não uma seus maridos na maioria das vezes recusam receber
porção de coisas, por esta razão toda questão esta no Jesus sem o consentimento dos seus maridos.
conhecimento do filho de Deus.
Testemunho: Dizer que vimos o senhor se movendo
Ê muito triste ver os nosso irmão viver a vagueando grandemente através das nossas vidas durante o
sem verdade sem o caminho sem a vida, for a de Cristo nosso tempo nessas duas zonas. No primeiro dia de
não ha caminho, não há verdade, não há vida por fim Evangelismo encontramos uma senhora que estava
sem Cristo não ha salvação, nós precisamos trabalhar muito enferma e falamos de jesus com ela e acreditou
para que os seres humanos pertença a Cristo, inclusive na palavra do senhor ela aceitou confessar a Cristo como
a igreja precisa pertencer a Cristo.
seu Senhor, salvador e oramos por sua enfermidade e
ela manifestou um demónio e sem a nossa percepção
Tivemos - 35 pessoas que se converteram para Cristo havia um demónio manifestando também na casa em
em todas igrejas que passamos
que saímos e os vizinhos chamaram-nos e ministramos
Curas imediatas -10 pessoas
a libertação na vida delas.
Pessoas que foram libertos de demónios -7 pessoas
Vidas restauradas- 4 pessoas
Outro Testimunho: Nós encontramos também um
senhor que desde que ele nasceu ele é o muçulmano,
Chomba Zone Evangelismo - 2021: Comecei um estando nós em sua casa junto a sua família, pregamos
trabalho de evangelismo na zona de Chomba, a zona a palavra de Deus para eles e no final perguntamos
de Chomba é uma zona situado a 70km de distancia se eles queriam esse jesus que nós anunciamos e foi
da vila de Inhaminga, foi um pouco difícil para inicial incrível como esta família identificou com a mensagem
trabalho na lugar porque é uma zona que tem muitos do evangelho, e todos unanimemente disseram
curandeiro e maior parte pessoas lá são bebedeiras, para nós queremos esse jesus, foi milagre para nós
mas de tudo isso o senhor nos ajudou e também ver isso. E também duas senhoras que participaram
com ajuda dos estudantes, foi grande socorro, íamos culto connosco e as duas mulheres eram totalmente
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possuído pelos demónios e nós oramos com elas e a chegada não dava para fazer o trabalho, no sábado
foram totalmente liberto de demónios.
de manhã eu estava ajudando o líder com mais dois
membros ativos na construção de uma nova casa para
Evangelismi em Gorongosa - Paul José Xavier
o povo de Dimba porque a velha casa de oração caiu
Cheguei na tarde de quarta-feira às 18h. Na quinta com um vento ciclone, e fizemos uma nova casa maior,
de manhã tive uma reunião com os professores do e à tarde fomos evangelizar, recuperamos três almas,
jardim de infância, o assunto era: Como nos preparar e oramos com algumas avós das igrejas, dizendo que
para não errarmos nosso objetivo com as crianças, quando nos viram, ficaram muito felizes em dizer que as
conquistá-las para Jesus nesta época de pandemia pessoas sempre gostaram e me visitavam. Fiquei muito
de Covid 19? Foi um assunto que me emocionou ao emocionado com o sorriso daquela avó que oramos
compartilhar com os professores.
com ela, e ela estava sempre animada de alegria, e então
paramos na casa de três avós e elas estavam sempre
Visitei as pessoas junto com o irmão Faustino, muito felizes, e no domingo foram as primeiras pessoas
fomos visitar alguns jovens da igreja, e na sexta- a chegarem na igreja.
feira fui visitar as casas dos membros da igreja onde
compartilhei uma palavra de encorajamento, rezamos Isso me motivou muito, e no domingo passamos o
com a pessoa, então saímos para a outra casa, era o dia culto, e na segunda-feira de mais uma semana do dia
e a tarde que tínhamos o culto de sexta-feira à tarde. 5 fui ao evangelismo com os alunos em Nhamisanguzi
A casa de hóspedes foi pintada, e as reuniões da tarde por uma semana, foi um momento maravilhoso ver os
com o grupo de louvor e adoração foram muito boas, alunos colocarem isso em prática . que eles aprenderam,
embora nem todos estivessem presentes no domingo, eu só estava passando um tempo com as crianças havia
mas a reunião foi muito boa.
tantas curas em adultos e crianças, durante um tempo
que tivemos em Nhamissanguse, havia uma criança
O culto dominical da igreja, eu era o líder de dois cuja mãe estava possuída por demónios, ela ficou louca
cultos para mim foi uma experiência nova onde o que por três anos, ela não podia fazer tarefas domésticas,
eu digo no primeiro culto, eu fiz um desafio para a sua madrasta fazia o trabalho para ela, e seu filho de 5
igreja, e o desafio foi: “Isso depois de deixar o culto anos chegou ao acampamento no primeiro dia em que
quando cheguei em casa , ele precisava reunir sua eu estava ensinando as crianças sobre a ressurreição de
família para rezar e compartilhar a palavra pelos Lázaro, à noite a criança em sua casa ela contou para a
seus filhos. ”E as mesmas palavras para falar para o mãe que estava doente, e no dia seguinte bem cedo a
segundo culto foram boas, e depois ouvindo o culto senhora mãe da criança estava no nosso acampamento
com as crianças achei muito interessante fazer o culto pedindo ajuda de oração, os alunos rezaram com ela e
com as crianças, embora o governo proíba as crianças depois foi normal: perguntei aquela senhora como você
de participarem do culto, a partir de 13 anos e menos sabia que você sabe que havia pessoas aqui na igreja? E ela
não podem ir à igreja, ainda tive a reunião com esse respondeu que meu filho, e o filho não mandou apenas
grupo e foi muito bom.
a mãe para a igreja, mas o filho tinha tanta certeza que a
mãe seria curada, e no mesmo dia a mãe foi libertada e
Terminamos com a pintura da casa de hóspedes da estava bem e no mesmo dia era domingo, assisti ao culto
igreja. E na terça foi marcado o tempo de oração e connosco louvo a Deus com isso, dizendo que Deus quer
jejum para a igreja, juntos foi um grande desafio, usar crianças evangelistas através de nós para ensinar a
porque na minha agenda era pintar o rodapé da igreja, esses pequeninos o caminho da salvação.
por dentro e por fora, graças a Deus, consegui fazer;
e por fora os blocos estão sujos na parte inferior com Evangelismo Nhassole - Nelson Alberto Nacule
água da chuva. O plano era pintar todos os blocos Testemunho: Para começar nós realmente ficamos
fora da igreja com a mesma cor da igreja para não surpreendido de ver como Deus agiu através de
perder a beleza da casa. E à tarde fui visitar as avós na nós , logo na primeira casa em que nós chegamos
igreja e orar com elas, e elas também foram proibidas encontramos um pai que estava doente já dois
de frequentar os serviços religiosos por causa desta 2anos doente ele não conseguia levantar nem
pandemia em Covid.
movimentar-se o seu corpo e além disso ele tinha
uma ferida grande no seu pe,e nós oramos com ele
Dimba: Fui a uma igreja em Dimba, para uma missão e no dia seguinte chegamos outra vez em casa para
de evangelismo saí na sexta à tarde e voltei no domingo lhe visitar encontramos ele estava muito bem estava a
após o culto, dizendo que na sexta já era um pouco tarde movimentar e conseguia comer,isso nos deixou muito
20

feliz, porque nos levou a confiar mais no senhor e
forteleceu a nossa fé.

Inhaminga Statistics

Outro Testemunho: Encontramos um jovem que estava
mal de tuberculose e ele sempre tossia e nós oramos
para ele e ele de repente parou recebeu a cura imediata
realmente esse jovem recebeu milagre extraordinária.
Nhamapaza: Isaac Augusto Januário
Apos a nossa chegada em Nhamapaza nos começamos
com o trabalho que nos estava proposto e chegamos
na casa de cuja nesta casa havia um homem com
problemas mentais e este enlouquecia e tinha um
espirito cujo quando este o atacava ele mordia as
pessoas ao seu redor e nos oramos por ele e ficou bem
e levamos ele para tomar banho pois a família tinha
medo dele e o medo fazia com que lhe mantivessem
amarrado e nos desamarrado-o e a família nos contou
que ja passavam 7 anos desde que começou este
problema de 2014-2021 e isto tudo foi possível pelo
amor Deus. Depois de orar-mos por ele convidamos
ele para estar connosco e ele não apresentava mais
nenhum problema.

Este relatório contem uma estatística resumida
explicando diversas actividades realizadas desde
Julho 2020 ate o presente Julho de 2021 na base de
Inhaminga.
NB: Conseguimos obter todos estes dados de acordo
com as informações que foi sendo apresentado com
cada membro da equipe pois os trabalhos realizados.
Mas uma vez queremos agradecer a Deus por ter feito
este trabalho possível.
Respectfully submitted by
Aaron Reiff Rissler
Director of Inhaminga Cmapus
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Base de Nacala
~ Christiaan & Deborah Maas e a Equipe
Janeiro – Julho 2021: Em janeiro, recebemos
uma equipe de Pemba que ministrou um Curso
de Aconselhamento em Trauma com lideranças
selecionadas de todas as bases. Tem se mostrado
muito útil e desde então treinamos o resto da base de
Nacala, bem como uma equipe de Memba, com a visão
de podermos ministrar especificamente a refugiados
traumatizados. O treinamento provou ser inestimável
em todos os cenários, desde a vida pessoal até a vida
na igreja e também nos relacionamentos do dia a dia.
Como de costume, a estação chuvosa exigia muitos
reparos nas estradas e outras manutenções feitas ao
redor da base em preparação para a inauguração das
escolas incluíam: colocar Durawall entre o campus e
o alojamento dos funcionários, instalar cerca elétrica
ao longo do topo da parede externa, instalar uma
Julho – Dezembro 2020: Fomos abençoados por água extra tanque para ajudar no consumo de água
poder recuperar parte do nosso tempo perdido (com e acabamento dos banheiros dos funcionários. Nossa
os fechamentos da Covid), concluindo o curso de equipe de construção foi a Milange para construir
eletricidade no Centro Vocacional que foi iniciado um abrigo para igreja como o que construímos em
no início do ano. A igreja de Salinas foi concluída Chiure, e Lucas e Salima ficaram lá por três meses
com detalhes de pintura e acabamento, todos os ministrando aos líderes e edificando a igreja. Eles
trabalhadores receberam carteira do INSS e nossa fizeram um ótimo trabalho.
equipe construiu um abrigo para igreja em Chiure.
Ensinamos muito sobre a prevenção da Covid nas Ficamos felizes por finalmente abrir escolas em
igrejas, era uma boa maneira de manter a comunhão março, com 35 alunos da Escola Bíblica, 7 alunos de
e contato com o corpo de Cristo, bem como encorajar eletricidade e 8 alunos de carpintaria. Pela graça de
os não crentes e compartilhar o evangelho. Os Deus, todos os alunos do ensino profissionalizante
dormitórios da Escola Bíblica foram pintados por se formaram, concluíram seus cursos com êxito e
dentro, deixando-os claros e frescos, e hospedamos voltaram para casa. Estamos confiando que o governo
um acampamento infantil em dezembro para uma manterá as coisas abertas por tempo suficiente para
academia moçambicana local que foi muito divertido formar nossa turma restante de alunos da Escola Bíblica
para todas as crianças envolvidas. Com tristeza, nos neste mês. Para manter as coisas funcionando bem no
despedimos de Jeosafá e Simona na transição de volta campus e especialmente na escola bíblica, recrutamos
para o Brasil.
Raquel Canhenha para trabalhar meio período no
escritório para ajudar Agostinho com a folha de
Visão Geral da Base: Chris & Deborah Maas,
Jemusse Canhenha
Uma das coisas que amamos em trabalhar com os
Ministérios Afrika Wa Yesu é a capacidade que nos
esforçamos para desenvolver e nos adaptar de maneira
flexível e eficaz a situações que estão além do nosso
controle, sem perder de vista nossa paixão e visão. O
inimigo está tentando o seu melhor para impedir que
a Palavra de Deus e o verdadeiro Evangelho sejam
propagados fechando nossos métodos usuais de
evangelismo e ministério, e tentando nos fechar como
ministério desmoralizando nossos corações humanos.
Mas nossa força é encontrada em Cristo Jesus, nosso
propósito e identidade são imutáveis, e nosso sucesso
para o reino é garantido!
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Nacala Cozinha e Cafetaria

Equipe Afrika Wa Yesu com o
Equipa de Formação em Trauma de Pemba

pagamento e outros trabalhos administrativos. Ela
também supervisionou o clube infantil de Muzuane,
uma vez que Simona não está mais em Nacala. Os
clubes infantis não têm estado tão ativos quanto
gostaríamos, já que as restrições do governo à Covid
são bastante severas, mas pudemos abrir brevemente e
agora continuamos com aulas de casa em casa. Raquel
também é responsável pela hospitalidade na base.

•
•
•
•
•
•
•
•

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 Servico
2 Matchessas

Também temos Josué na base de Nacala ajudando
com logística e em um momento de discipulado
e treinamento de professores, e Álvaro tem dado
muitas aulas na Escola Bíblica e tem gostado muito
disso. É bom ver pessoas satisfeitas em diferentes
áreas e com flexibilidade de aprendizado ao mesmo
tempo. Ficamos felizes em ter Leon e Karen passando
algumas semanas conosco enquanto ele trabalhava em
muitos veículos na base. Foi uma bênção tremenda.
Despedimo-nos da família Vasco, pois o Pedro e a
Lúcia decidiram mudar-se para outra área e o Nelson
Gomes ajudou a terminar a formação dos alunos de
carpintaria que o Pedro deixou.

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 a Escola Profissional 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.
Com o aumento da atividade insurgente no Norte, Aguardamos o retorno do Sr. Reetz para finalizar a
pudemos ajudar alguns missionários a se mudarem transferência dessas escrituras.
para Nacala, e acreditamos que Deus está se
preparando para realizar grandes feitos por meio do Novo desenvolvimento:
aumento da quantidade de trabalhadores no terreno, • Obras rodoviárias: reparos constantes nas estradas
especialmente entre os Makua-Naharra.
municipais, bem como drenagens e vias no campus.
• Manutenção de veículos: Microônibus, Caminhão
Descrição Física Do Campus: O Campus de Nacala
branco, Caminhão azul, Pick-up Nissan, Caminhão
consiste em cinco (5) hectares. Há um total de vinte e
guindaste, tudo em ordem de funcionamento
oito (28) edifícios consistindo no seguinte:
• Matchessa dos trabalhadores concluída
• 1 Campus Cozinha & Cafeteria
• O Durawall que separa as escolas das residências
• 1 Campus Palestra
dos professores foi instalado
• 1 Bloco de Administraçãodo Campus
• Cerca elétrica ao longo da parte superior do
Durawall externo foi instalada
• Portas no depósito próximo ao campo de futebol
Eventos:
• Curso Votec Elétrica setembro-dezembro 2020
• Treinamento de Trauma de janeiro de 2021
• Mini-conferência de equipe - fevereiro de 2021
• Escola Bíblica março - agosto 2021
• Curso de Elétrica Votec março - julho 2021
• Curso de Carpintaria Votec março - julho 2021
• Treinamento de Trauma para equipe externa - maio
de 2021
Projetos Futuros:
• Construir oficina e área de armazenamento
• Substitua o cano de água principal no lado oeste
do campus
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•
•
•
•

Instale credilecs em duas casas de campus
Conecte-se ao Fipag
Resolver títulos de propriedade pendentes
Escritório de administração do campus reformado
- banheiro, arquivos, depósito, teto, biblioteca,
“ADMIN BLOCK”
Casas de hospitalidade da missão - reformadas, arcondicionado, geladeiras e chaleiras substituídos.
Construir mais três casas para professores
Substitua os telhados dos dormitórios

Todos os trabalhadores permanentes estão totalmente
documentados com as B.I.s, contratos e pastas de
emprego. O registro do INSS está completo para todos
os trabalhadores.

Em relação ao ambiente dos trabalhadores, posso dizer
que o Senhor nos ajudou até agora. No passado não
existia um bom relacionamento entre os trabalhadores,
•
existia divisão, um grupo se considerava trabalhador
•
do Pai Jeff, e outros se consideravam trabalhadores
do Boss Chris, isso demorava e na hora de se unir
Pessoal / Trabalhadores Do Campus: Atualmente, tornou-se difícil para eles. Mas graças a Deus com a
existem trinta e sete (37) trabalhadores permanentes e atenção de nossos líderes Chefe Chris e Sra. Deborah,
professores e quatro (4) funcionários temporários nas fizemos os trabalhadores se sentirem amados, e eles
folhas de pagamento do AWY. Eles são os seguintes:
agora sabem que não há diferença, somos todos iguais
15 – Guardas Noturnos
e somos trabalhadores do Afrika wa Yesu, isso causa
10 – Jardineiros/guardas diurnos
grande respeito por uns aos outros.
7 – Professores/Admin
3 – Cozinheiros
Estratégias que usamos para promover mudanças nos
2 – Trabalhadores domesticos
trabalhadores: Nós sempre pensamos em mudanças
3 – Loja de Madeira
e nos esforçamos para mudá-las, nosso desejo é ver
1 – Motorista
o melhor acontecer, então achamos que é melhor
1 – Construtor
reservar pelo menos um (1) dia por semana apenas
para conversar com trabalhadores para ouvir seus
•
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Abençoando os trabalhadores durante as devoções

Montagem de janelas de persianas na marcenaria

corações. Uma das coisas que pensamos em fazer
bem no início foi consertar a casa de banho dos
trabalhadores e instalar novos banheiros e chuveiros.
Também tivemos jogos divertidos com trabalhadores
e alunos, hora das refeições junto com os trabalhadores
etc. Tudo isso ajudou para o nosso sindicato com os
trabalhadores, e eles se sentem amados e valorizados.
Mudança na vida pessoal dos trabalhadores: sabemos
que no passado existiam problemas com furtos causados
por trabalhadores, nas conversas que sempre tivemos
descobri que muitos dos nossos trabalhadores estavam
endividados e muitos deles não tinham salário por
causa do banco os cartões estavam nas mãos de outras
pessoas que deviam; apelamos a eles para quitarem
dívidas e pensamos em criar uma caixa de poupança,
para que todos pudessem economizar para quando a
pessoa estiver angustiada de usar o dinheiro do banco.
Isso está funcionando e está ajudando muito, até agora
não registramos roubos graças a Deus. Por causa da
consideração de nossos líderes, os trabalhadores se
sentem em casa, acredito que também os ajudou a ver
as coisas do trabalho como se fossem suas. Temos 3
trabalhadores, nomeadamente Simon, Abdul e Trinte,
que aceitaram Jesus como o Salvador das suas vidas e
foram baptizados no mês de Julho deste ano.
Quero agradecer a Deus e aos nossos líderes pelo
amor que nos deram. Respeitosamente enviado por:
Christiaan and Deborah Maas
Diretores da Base de Nacala, com Jemusse Canhenha
Escola Bíblica de Nacala: ~ Agostinho
Gamboa
Introdução: Louvado seja o Nome do Senhor Jesus
Cristo, Paz, Amor, Graça e Alegria Divina a todos
os membros da Equipe AWY, saudamos a todos
com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
E também louvamos a Deus pelo trabalho de cada
membro que faz parte desta equipe, servindo a Deus
em tempo integral.

Saudamos particularmente os líderes do Ministério
por seu carinho e comprometimento com o nosso
crescimento, estamos crescendo e aprendendo algo
novo conforme o Espírito Santo nos revela algo de
Deus. Também agradecendo a Deus pela unidade
e pelo trabalho em equipe, estamos crescendo em
unidade e crescendo em outro nível de acordo com o
poder e a unção do Espírito Santo.
Tal como no ano passado, também neste ano
trabalhamos integralmente com quatro professores:
Agostinho, Lucas, Jemusse e Álvaro e também contamos
com apoio do irmão Josué e Raquel Canhenha. O grupo
dos Professores tem crescido bastante e também tem
alcançado nível de maturidade excepcional, temos visto
crescimento de cada um na sala de aula assim como fora
dela com os alunos e na comunidade.
Realizações: 2020 – 2021 Semelhantemente ao
ano anterior, este ano também foi muito apertado
por causa do estado de calamidade pública que foi
declarado pelo estado moçambicano. Durante o ano
nos empenhamos mais no trabalho de visitas de
encorajamento aos líderes das nossas Igrejas locais;
Supervisionamento das Igrejas nas áreas da nossa
jurisdição, Projeção de filme de Jesus, evangelismo
pessoal, Evangelismo com alunos, ministério de ajuda
dentro da nossa área de jurisdição assim como na
Província de Cabo Delgado.
Evangelismo dos Alunos: Neste ano fomos nas zonas
de Coutinho, Mutheia, Salinas e Merunguze dentro
do Distrito de Nacala-a-velha, Muzuane em Nacala
e Namialo no Distrito de Meconta. Nestes locais
evangelizamos Fizemos, projectamos filme de Jesus
e encorajamos as pessoas ministrando e orando para
elas, distribuimos Bíblias e folhetos de Evangelho.
Orando por eles alguns eram curados e libertos
pelo poder do Senhor Jesus. Visitamos nas casas dos
crentes encorajando os a permanecer firme em Deus
e na sua Palavra.
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Celebrando a Páscoa com um passeio pela cidade
Testemunhos: Salinas: Aquí no norte quando falamos
que Jesus é Filho de Deus e Salvador, é um insulto
para Muçulumanos, e faz com que muitos feichem
suas portas para não se entrar nas suas casas, mas o
grupo que estava operando neste lugar foi instruido a
falar a verdade de que somente Jesus é que Salva e Ele
está vivo e vai voltar, e também que Ele é o Filho de
Deus Vivo. Pregamos o Evangelho e não escondemos
a verdade, foi um grande desafio, mas ajudou alguns a
tomar uma decisão séria e certa. Muitos aceitam Jesus
somente como forma despachar o grupo a sair das
suas casas, mas desta vez dos 30 que aceitaram Jesus
12 vieram para Igreja no Domingo e 8 foram Batiados,
e tiveram a oportunidade de participar na mesa do
senhor la na praia. E não podíamos deixar de falar de
um senhor de nome Cândido, ele e tambem era Líder
duma mesquita e Chefe do Bairro, mas ele aceitou
Jesus e Batizamos a ele, O povo quando viu a ele ficou
muito adimirado e sem acreditar, ele esta muito feliz.

Batismos dos estudantes na praia
dele. Das quais 8 vieram participar culto na igreja e
agora sao membros da nossa igreja efetivamente.
Duas Pessoas receberam curas notávies: A primeira é
um pai que estava com problema de Pernas e um lado
de braço nao trabalhava bem , a familia deste homem
levaram a ele para igreja no culto da noite oramos por
ele e no domingo veio novamente na igreja e oramos
por ele e neste domingo saiu sozinho da igreja para
casa dele andando. A segunda é uma criança de colo
troceram no domingo em pleno culto com a mae
oramos por ela e ficou curada. Crianças: Nos nao
deixamos atraz as crianças porque sabemos Jesus ama
a eles, 30 crianças receberam a Jesus como salvador.
Mulheres: As maes tiveram um pequeno siminario
para encorajar a elas com a Salima e as alunas, vinham
outras mães de Covo e foi muito bom, o nosso desejo
e de ver as mães crescendo para a obra de Cristo.

Namialo: Como resultado do trabalho de Evangelismo
mais de quinhentas (500) pessoas ouviram e receberam
Merunguze: O grupo se dividiu em dois grupos o Evangelho do reino; Cento e quarenta e dois (142)
pequenos Um grupo para Merunguze e o outro para almas receberam a Salvação aceitando Jesus Cristo como
Geba, lá em Geba é uma casa de Paz que tinha 5 o Senhor e Salvador, dentre as quais Cento e quatro (104)
irmão que sempre se reúnem numa casa para adorar adultos e Trinta e oito (38) crianças. Oito (8) Almas
a Jesus o filho de Deus. Mas o número já aumentou foram baptizadas nas águas, Trés (3) pessoas receberam
de 5 para 11 irmãos. É um crescimento para o reino a cura pela oração e imposição das mãos.
de Deus. Almas as salvas: quarenta e quatro adultos
(44) e vinte e sete(27) crianças, Restaurados na fé Alguns testemunhos de acontecimentos que marcaram
quatro (4), Libertos sete (7), Cura imediata 2 pessoas. a minha vida durante o nosso tempo em Namialo.
A cura de uma mãe que tinha perdido esperança de Um homem chamado Camilo foi encontrado muito
viver, ela recebeu a cura imediata que fez admirar os embriagado com garrafa de bebida e cigarro nas
outros irmãos, Ela vinha sofrendo de dores de coluna mãos, e logo que viu o grupo que evangelizava, ele
e pés, já não conseguia andar. Ela queria ser batizada começou a chorar amargamente e pedindo ajuda ao
mas não conseguia caminhar para onde haviam grupo para que o ajudassem a se livrar dquele vício. E
águas. Os alunos oraram por ela e recebeu a sua cura imediatamente ele lançou fora aquela bebida e cigarro
e imediatamente levantou foi a andar sozinha até no e pediu para que o grupo entrasse na casa dele para
local de batismo. Ela viu a mão de Deus. E creu a falar o evangelho e orar por ele. Ele disse “EU QUERO
existência de Jesus, por causa deste testemunho dela RECEBER JESUS, ME AJUDEM IRMÃOS ESTOU
fez fortalecer os outros irmãos.
PERDIDO, ME AJUDEM IRMÃOS A ME LIVRAR
DESTE VÍCIO” O grupo pediu para que ele fosse
Coutinho: Frutos de trabalho de evangelismo em descansar e prometeu voltar a casa dele num outro
Coutinho. Conversão: Tivemos 58 almas que tempo. Tendo voltado falamos com ele a respeito de
receberam a Jesus como seu salvador pessoal da vida Jesus e no dia seguinte ele se apresentou na Igreja,
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Professores e alunos na Graduação de Nacala, 2021
O outro acontecimento que me marcou foi mesmo
na viagem de regresso. Quando o carro que iria nos
levar a Nacala chegou, estava no interior uma senhora
vindo que vinha de Nampula muito doente e chorando
com gritos de muita dor, aquilo nos perturbou e
decidimos orar por ela naquele instante, enquanto nós
orávamos algumas pessoas no carro riam-se de nós.
Algo inédito aconteceu, logo que terminamos de orar
a dor daquela mulher parou e imediatamente ela se
calou ficou curada e viajou tranquilamente o resto da
viagem. GLÓRIA A DEUS.

É uma grande conquista de formar
no curso por correspondência.
Mariano veio visitar-nos nohâmbito de troca de
experiência, nehum professor de Nacala foi a
Inhaminga com o mesmo propósito por conta de
trabalhos, mas estamos feliz.

Curso a Distância: Graduamos Doze (12) alunos,
Por vários motivos não explicados sete alunos não
Escola Bíblica: Entramos neste ano com muita graduaram. Estamos feliz por ajudar outros irmãos a
espectativa de ver crescimento e rompimento nas conhecer a deus e a Sua Palavra através deste curso.
nossas vidas e na dos alunos. Recebemostrinta e oito
(38) alunos, dos quais Catorze são os da turma que Dados Estatísticas da Escola: No ano 2020 não
não tinha concluido no ano passado. Entre eles, trinta graduamos alunos da Escola Bíblica. No ano 2021, 30
e dois (32) homens e seis (6) mulheres. Infelizmente homens e 6 mulheres graduou-se na Escola Bíblica.
dois alunos voltaram para casa antes do tempo, e
ficamos com trinta e seis (36) alunos. Começamos a
turma sabendo que a qualquer momento poderíamos
fechar a turma, por causa disso valorizamos cada
tempo que for disponível para nós.
Logística: Neste Ano melhoramos muito a dieta
Quanto aos alunos, Eles vinham com uma grande alimentar, o nosso armazém esteve sempre abastecido
expectativa, e fizemos uma boa selecção de alunos, com alimentos suficientes para cada momento em
tivemos um maior equilíbrio destavez em que tivemos que os estudantes estiveram connosco. Neste ano foi
muitos alunos com um bom nível de educação, e por um grande privilégio treinar o Professor Rogério a
isso que eles estavam habilitados a crescer mais rápido. gerenciar o nosso Armazém de comida. O armazém
continua sendo abastecido pelos produtos comprados
Na formação Espiritual Deus nos ajudou muito, os no mercado local.
alunos foram visitados fortemente, por exemploum
aluno chamado Abiel Raitone proveniente de Cuamba Visitas recebidas: Este ano não recebemos visitantes
ficou sobrecarregado do Espírito Santo, ele ficou horas vindos de fora do País devido a situação da Pandemia,
chorando e manifestando o Espírito Santo e sendo as visitas que recebemos são exclusivamente dos
tratado por dentro. Depois daquele momento o aluno Membros da Equipe Afrika Wa Yesu de outras Bases.
contou o testemunho de como Deus tinha visitado Agradecemos pela visita de cada um deles em especial.
a Ele. Em geral todos alunos começaram a fluir nos Aos nossos Pais Fundadores diríamos que não nos
visitaram, mas estiveram quase vivendo cá em Nacala
dons do Espírito.
trazendo energia a Base e a cada membro da Equipe.
Batizamos oito (8) alunos nas águas. No tempo de
ministração sobre libertação Oa alunos foram muito Visitas efectuadas: A nossa Equipe fez várias vezes
abertos e confessaram as suas fortalezas renunciando viagens para Cabo Delgado, Uma vez para Zambézia
o pecado e a maldição. Neste ano, somente o Pastor e uma vez para Niassa, Essas viagens especialmente
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para Cabo Delgado algumas delas eram de risco
por ser zona de conflito armado, mas mesmo assim
o propósito dessas viagens era maior, e a Equipe foi
para distribuir comida para as vítimas do terrorismo,
Construção de Igreja em Chiúre, Conferência e visitas
Apostólicas.
Zambébzia, concretamente em Milange foi mesmo
para construir Igreja e Niassa foi uma visita Apostólica
em Mecanhelas para ajudar os Líderes e encorajar
Igreja.
Eventos Decorridos E Participados: Nós
continuamente louvamos a Deus pela oportunidade
e continuidade de acolher grandes encontros, que
vem para nos abençoar. Os único eventos que tivemos
neste período foram: a Conferência Apostólica,
Treinamentos de Cura de trauma, em que no
primeiro treinamento nós os da Equipe recebemos o
treinamento e em seguida nós oferecemos o mesmo
treinamento ao grupo que vinha de Memba.
Apesar de muita dificuldade de por causa do estado
de calamidade declarada pelo Estado Moçambicano,
nós estamos gratos a Deus e não temos motivos de
reclamar, e dizemos obrigado Jesus..
~ Agostinho Gamboa Lisboa
Centro Vocacional: ~ Chris & Deborah Maas
2020: Foi uma grande vitória formar 12 alunos de
eletricidade no ano passado, apesar dos bloqueios do
governo e do cancelamento de escolas. Outra vitória
foi o facto de uma destas ter sido uma senhora, que
continua a trabalhar muito bem na sua área com
grande sucesso. O Rogério deu um bom trabalho
docente, é muito meticuloso e quer o melhor para os
seus alunos, sempre avançando para o próximo nível
por eles e desenvolvendo um bom relacionamento
com eles.

Turma de Elétrica de 2020
2021: Abrimos tarde após alguns atrasos e decidimos
dividir nossa entrada entre dois estudos para usar
nosso tempo com mais sabedoria - então tínhamos 8
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alunos de eletricidade e 8 alunos de carpintaria. Em
julho, tínhamos formado 7 alunos de eletricidade (um
voltou para casa) e todos os 8 alunos de carpintaria.
Foi uma alegria presenciar a aula de eletricidade a
formatura, e muitos deles continuam em contato com
nossos funcionários, desenvolvendo seus negócios em
casa. Infelizmente, na metade do curso de carpintaria,
nosso instrutor de carpintaria, Pedro Carlos Vasco,
decidiu deixar os ministérios de Afrika Wa Yesu. Foi
muito difícil processar o conflito e a perda na equipe,
mas estamos muito orgulhosos de como todos se
uniram e conseguiram compensar. Contratamos
o Nelson Gomes, que ensinava carpintaria aqui e
atualmente trabalha como motorista / carpinteiro
para ajudar na finalização do curso. Graças a Deus,
conseguimos formar o grupo com sucesso.
Acompanhamento: O acompanhamento tem sido
difícil este ano, parece ter sido um ano de permanência
na base e fortalecimento do que temos aqui no terreno.
No entanto, esperamos alistar todos os membros da
Equipe Afrika Wa Yesu nos meses que virão para se
conectar com ex-alunos em todo o país e ter contato
com eles, encorajando-os na Palavra e nos negócios.
Loja de Madeira: A marcenaria continua a
movimentar-se com pedidos suficientes para manter
o negócio em andamento. Recebemos alguns pedidos
bons, mas com os problemas ambiciosos que temos
enfrentado, muitas pessoas pararam de construir por
causa dos fundos e isso afetou o trabalho que fazemos.
Não paramos de procurar trabalho e exploramos

diferentes caminhos, por exemplo, paletes, caixas de
embalagem, etc. Também começamos a trabalhar
com uma empresa de educação que fornece materiais
educacionais feitos de madeira e esperamos que isso
se transforme em um pedido regular. Vai ser bom
porque vai ser grandes encomendas de cada vez.
Também recebemos algumas pessoas de nossa área
local fazendo perguntas e solicitando orçamentos
para portas, várias das quais foram aceitas. Este é um
incentivo, pois mostra que as pessoas agora querem
portas de boa qualidade. O trabalho geral e o nível
Ensinar pré-escola em abrigos na casa dos pais
de habilidade dos carpinteiros melhoraram, mas uma
metros durante o desligamento.
área que precisamos melhorar é a velocidade de nossa Fizemos limpeza geral no recinto da escolinha e
produção. Esta área precisa de nossa atenção. No lavamos as paredes das salas de aula que estavam
geral, estamos avançando e melhorando.
muito sujo. Tambem lavamos as paredes da cozinha.
E fiemos linpesa nas casa de banhos ç, e manutenção
Visão: Uma área que gostaríamos de desenvolver nas turneiras estragados colocando novos.
mais é no aspecto de microempresa - especialmente
ajudando os membros deslocados da igreja a Durante este périodo, enquanto esperavamos a
se reerguerem. Gostaríamos de trabalhar mais reabertura da escolinha, fizemos 160 vizeiras, fizemos
com as mulheres e talvez ressuscitar a campanha tambem 80 livros de jardim 1 e jardim 2 e tambem
Cultivando à Maneira de Deus, e estamos procurando mandamos fazer as batas para uniforme para crianças.
oportunidades de fazer isso acontecer.
~ Chris & Deborah Maas, Votec Directors Em fevereiro começamos fazer publicidade das
matricula do ano letivo, e andamos nos bairros, dando
cartões de anucio de inscrições enquanto esperavamos
o presidente declarar escolinhas abertas. Esperamos
ate mes de junho, no dia um(1) de junho fizemos
festa para as crianças do bairro que vivem ao redor
da escplinha e participaram mais de 300 crianças
foi um dia cheio de alegria. Durante a festa falamos
historias biblicas e sobre Jesus, e por fim fizemos apelo
e algumas crianças receberam Jesus como senhor
salvador das suas vidas.. Tambem preparamos alguns
Aulas de Elétrica e Carpintaria de 2021
presentes para todos os filhos de trabalhadores.
Clube Infantil: ~ Raquel Canhenha
Queridos Lideres e querida equipe recebam minhas
calorozas saudações, e que a paz do senhor esteja
convosco. Desde ano passado tivemos trabalhamos
com dificuldades por causa de pandemia, mas mesmo
assim não perdemos o animo. Desde Dezembro do
ano passado comessamos nos preparando para que
este ano comessemos com sucesso.
Atividades feitas: Começamos o nosso trabalho
conferindo tudo que a la na escolinha para fazer novo
registo . conferrimos pratos, talheres, panelas,copo.
Conferimos material que tem no escritorio, material do
jardim 1, material do jardim 2 e por ultimo armamos.
1. Fizemos manutenção de casa de banho das crianças
2. Colocamos nova porta na nasa de banho
3. Manutenção de tanques de reserva de agua, que
estavam sujos por não serem usadas

Depois da escola, ajuda extra de estudo para as
crianças mais velhas
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No dia 28 de Junho inicio as aulas. No principio
começamos com fraca participação, mas sempre
recebiamos novas crianças, e recebiamos pais e
encaregados que vinham inscrever suas crianças.
Temos no total de 42 crianças, onde 12 é de jardim
1, 17 é de jardim 2 e 13 de apoio escolar. Toda equipe
que tabalha na escolinha estavam muito felizes e
enpolgado com as crianças e as aulas, e as crianças
estavam avaçando muito bem e amando participar
nas aulas. Em conversas com alguns encaregados
de educação, pude ver satisfação com aquilo que o
filho\a estava aprendendo, e a mudança que os filhos
apresentavam em suas casas.
Evangelismo, Ajuda, Missões: ~ Lucas Moises
Mais para a nossa insatisfação as pré-escolas foram
Queremos agradecer a Deus por aquilo que ele tem
fechadas. quando
as escolinhas fecharam nós
feito nas nossas vidas aque na base de Nacala. Nos
dividimos as crianças em 4 grupos, onde os professores
sabemos que nesses dois anos tem sido uma grande
continuam ensinar de manha e de tarde.
batalha no Evangelho, mesmo assim sempre o nosso
Deus tem nos dado a oportunidade e sabedoria de
Dificuldades: a escola era conposta por 6 educadores,
como avançarmos com evangelho
mas antes das aulas 2 educadores nomeadamente
Armando e Isabel decidiram deixar de fazer parte
Cabo Delgado: Fizemos 6 viagens no hambito
da escolinha. No inicio deram falta, mas ao andar do
de encorajar a Igreja e ajudar os refugiados com
tempo ficou tudo bem, porque tinhamos que procurar
comida, panelas, pratos, plasticos e mantas. O fruto
novos professores, mas ja esta bem.
das intensivas viagens das equipes para Chiúre foi o
batismo nas águas foram 30 membros e a construção
Visão Futura: nossa visão futura é de termos
da igreja no distrito de Chiúre. O nùmero total
maior numeros das crianças que seus pais pagam
dos que foram em Chiúre e Pemba-Metugi são 230
mensalidade, e tambem padrinhos para cada criança
famílias. Fizemos uma viagem para Macomia a fim de
que não tem possibilidade e orfãos. E outro nosso
visitar os irmãos que não fugiram para outros lugares,
grande desejo é de por balonços para criancas brincar.
foi muito bom a presença da nossa equipe no local
porque encorajou muito a Igreja e os irmãos sabem
Jovens: desde no ano passado tinhamos encontro
que não estão sozinhos, dizer que a igreja nessas zonas
dos Jovens, adolecentes em todos os sabados na
ainda está muito firme.
Igreja Muzuane wa Yesu pela manha, onde faziamos
cultos dos jovens, ensino da palavra, e alguns sabados
Nampula: Nos Distritos que a nossa base fez a
evangelizavamos os Jovens nos bairos. Depois de
cobertura de ajuda, além de Nacala e Nacala-afecho da igreja mesmo assim não paramos por total
Velha e Memba (Mutheia) são, Meconta – Namialo,
algumas noites davamos filme de Jesus e outros filmes
cá ajudamos as famílias necessitadas especialmente
evangelisticos.
Mudanças: quando Simona e Josafa sairam
começamos notar algumas mudanças, muitos jovens
ja nao vinham, mas nós continuamos encorajando a
eles, e evangelizando novos, mas na saida do armando
ja sairam quase todos jovens ele levou para igreja dele.
Mas nao vamos parar por ai vamos reativar o grupo
de jovens que não serao motivados pelos interesses
pessoais, mas por amor a Jesus.
Quero agradecer aos Lideres pelo o apoio que nos dão.
~ Raquel Canhenha
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refugiados que faziam parte da membrasia da nossa Estatisticas de Nacala:
Igreja, com produtos alimentares e mantas, número
total dos que foram ajudados são 73 famílias. Temos
feito asistência nas igrejas que estão ao redor da
base tais como; Muzuane ,Salina, Coutinho, Racine,
Meringuzi, Covo e Mutheia com evangelismo
intensivo com os alunos e algumas vezes ajudamos
os necessitados , por exemplo recentimente ajudamos
uma criança em Meringuzi com problema da saúde,
a barriga da criança estava enchendo, levamos para o
Hospital Distrital de Nacala e ja foi transferido para
Nampula e agora está recebendo tratamento intensivo
no Hospital Central de Nampula Cidade.
Zambezia: A nossa base enviou uma equipe para
Gurue no mês de outubro do ano passado, para
envagelizar e encorajar a Igreja a permanecer firma
mesmo nas deficulidades que o mundo enfrenta.
A nossa equipe da base fez a cobertura no distrito
de Milange por um período de tempo de 3 meses, e
lá ajudamos com a construção da igreja na zona de
Mauza.
Um dos trabalhos feitos com a equipe que lá estava
eram de; evangelizar, encorajar as igrejas e treinar
líderes, foram treinados 48 lideres a nível de milange
através duma conferência de Líderes, durante a estadia
batizaram nas aguas 22 almas.
Este ano nao tivemos Cruzadas por causas das
situações externas que nos não temos como controlar
a situação foi e é dificel para nos.
Em tudo queremos dizer muito obrigado.
~ Lucas Moises
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Church Planting
~ Pr. Armando Jó
Prezados Fundadores e membros da equipe Afrika
Wa Yesu! É com distinguida honra que em nome da
Direcção Nacional da Igreja Afrika Wa Yesu e em meu
nome pessoal, submetemos este relatório em forma de
sintese, das actividades conjunta do Norte ao Sul, Este
para Oeste. Estamos ciente de que este relatório, é um
sumário da inumeras actividades realiadas no periodo
em referência, pesa embora que o trabalho da Igreja, está
inserida em qualquer esféra do nosso ministério. É um
prazer servir a Cristo neste ministério e ao lado de cada
um de vocês!

levantando e muitas coisas boas estão acontecendo
na esfera da liderança e o esforço evangelístico. Nossa
concentração, como a Direcção Nacional da Igreja, é
de continuar consolidar a maturidade e consistência
da Liderança, focar no evangelismo e expansão para
outra zonas onde o povo está se refugiando, conforme
as linhas mestras discutidas durante a Conferência
Provincial realizada em Chiure em Maio de 2021.

2. Niassa: Afrika Wa Yesu, continuar activa em dois
Distiritos de Cuamba e Mecanhelas. Belito, é nosso
líder principal e temos um grupo de jovens muito
VISÃO PANORÂMICA DAS IGREJAS:
bons, que passaram pelas escola bíblicas, como base de
1. Cabo-Delgado: Quero iniciar o relatório da apoio. Em 2020, equipe evangelistica de Nampula, foi
Província de Cabo-Delgado, relatando as grandes a Cuamba e passou 3 semanas fazendo evangelismo,
dificuldades que as nossas Igrejas, em Cabo-Delgado seminário de treinamento da liderança e visita aos
passaram e continuam passando pelas mesmas crentes de Cuamba. Para além, da equipe de Nampula,
situações que afectaram a Província. O Povo na região Jemusse, passou lá depois da primeira equipe ter
de Awasse Wa Yesu, Distrito de Mocimboa da Praia, passado por lá e isso ajudou bastante o povo.
Litamanda Wa Yesu, Distrito de Macomia, o nosso
povo, foi forçado a migrar para outras regiões segura. Igualmente foi a obra de reabilitação extensiva de
Cuamba Wa Yesu, legalização do processo do edifício
Macomia Wa Yesu, apesar de sofrer ataque em 2020,o e isso ajudou a igreja, em se levantar. Cuamba, é
povo se espalhou, mas depois alguns regressaram à distante com acerca de 300km de Nampula e a visita
Macomia. Nossa igreja na vila, tem nova liderança, Pastoral para lá, não é possivel constantemente,
mas a igreja está indo muito bem.
contudo, cremos que pelo menos duas vezes em um
ano, é possivel visitar Cuamba.
Liderança. Além da crise política na Província, a
igreja também passou um momento muito crítico, 3. Nampula: Pr. José Joaquim Braimo, é Coordenador
sem a liderança forte e relevante em tempos que Provincial de Nampula e ele é grande plantador
tanto precisava da liderança para cuidar, direccionar de Igreja, que Afrika Wa Yesu tem. A Província de
e ajudar a igreja. Neste período, várias famílias foram Nampula, tem suas vantagens em ter duas bases
enviadas para aquela Província, montando uma Nacala e Nampula e isso faz grande diferença.
base em Chiure, com ajuda do Ministério Afrika Igreja nesta Província, está rompendo em várias
Wa Yesu: Casais Lucas, Pedro e depois casal Braimo. direcções, particularmente evangelismo, visitas de
Agradecemos a Deus, pela prontidão destes casais e encorajamento e entre outros aspectos.
ajuda proporcionada ao povo no ano passado!
Tem a liderança nas igrejas muito bem organizadas e
Actualmente, a igreja naquela Província está se em funcionamento de forma melhor, cuidando suas
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necessidade básica locais. Nampula se tornou um
dos pontos mais preferencial e seguro para muita
gente de Cabo-Delgado. Muita acção humanitária foi
feita em termos de distribuição da comida e outras
necessidades básicas para a sobrevivência.

tem é na esféra da liderança e vamos imprimir uma
dinâmica nessa direcção. Contudo, congratulamos
a Provincia pelo progresso, sobretudo com o
levantamento do Pr. João. Bem feito Tete Wa Yesu.

6. Zambezia: Terreno fértil, é a característica da
Seminário de Liderança no Distrito de Ribaue e Zambézia. Afrika Wa Yesu tem maior número das
planejamos continuar fazendo o mesmo, assim que as igrejas naquela Província e continua crescendo,
igrejas forem reaberas.
sob liderança do Pr. Mário Novo, é Coordenador
Provincial e excelente plantador das igrejas.
4. Sofala: A Igreja está muito activa e em andamento.
Pr. Mariano Nota, lidera a Província com muita Existem acerca de seis (6) centro de coordenação
dinâmica e mobilidade. Nossas Igrejas, estão onde várias igrejas que se encontram numa certa
localizadas na região alta Sofala ou seja, a partir da região, se reune no mesmo lugar para trabalho
cidade da Beira, seguindo a estrada para Manica e não colectivo e treinamentos. Este ano, Pr. Mario,
temos nenhuma representação na baixa Sofala, no fez uma visita generalizada para todos os seis (6)
embrião do povo Ndau.
centros para encorajar e dar alguma orientação
de como as igrejas devem caminhar durante este
Queremos destacar a resiliência dos nossos líderes periodo de fechamento das igrejas.
quanto aos convites de abandonar Afrika Wa Yesu,
pelo grupo dos desertores, mas sem muito sucesso. Desafio geral. Falta de unidade e submissão na esféra
Alguns caíram no laço do passarinheiro e se deixaram da liderança, contudo, foi resolvido e agora o grupo
ser levados, mas muito poucas igrejas, entre 2-3.
está caminhando na unidade, particulamrnete em
Milange. Outro aspecto importate de salientar é
Uns maiores desafios em Sofala, foram os fenómenos dos dois edifícios construídos em Milange vila
naturais e a Província continua sobre os seus joelhos e em Mauza. Os Pastores estão muito felizes por
pelo tamanho impacto. Contudo, existem muita boa estas construções, pois a resposta e oração de
vontade e atitude de determinação do povo em Sofala muito tempo. Pesa embora, a liderança tenha
de se reerguer. Que Deus ajude o nosso povo em Sofala. uma estrutura, mesmo assim Zambézia necessita
um trabalho de base e reconhecimento oficial na
5. Tete: É com grande alegria que reportamos um liderança em função da nova legislação que em
novo avanço do evangelismo na terra do povo breve será implementada.
Nhungwe, especialmente com a implantação
de Matundo Wa Yesu sob liderança de Pr. João. 7. Manica: É com grande alegria que relatamos o
No periodo entre 2020-2021, tem havido muita progresso da Igreja em Manica, depois de algum tempo
actividade evangelistica, especialmente nos de estagnação, hoje, a Provínicia está em uma nova
arredores da cidade Tete.
época. Atualmente Manica está crescendo em termos
qualitativo, quantitativa e epxansionalmente. Chimoio
Também, é muita stisfação que anunciamos a Wa Yesu, como a igreja sede, tem número considerável de
compra do espaço para Tete Wa Yesu este ano e homens e mulheres de qualidade e mais compromissados
estamos com grande espectativa sobre aquilo que vai e isso é muito bom. A Família do Pr. António, mudou de
acontecer, não somente na cidade mas também na residência, da casa da igreja para a sua prórpia residência
Província. Um dos maiores desafios que a Província propria e isto já é muito bom.
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8. Inhambane: Temos duas igrejas uma em Pomene e a
outra em Minerva, que continuam em pé. Inhambane
assim como qualquer outra região, tem o potencial de
crescer mas neste momento essa tendência não está
sendo uma realidade.
Liderança Nacional:
Direção Nacional da Igreja
1. Coordenador Nacional: Pr. Armando Jó
2. Adjunto Coordenador Nacional: Pr. Mariano Nota
3. Secretário Nacional: Prf. Agostinho Gamboa Lisboa
4. Tesoureiro Nacional: Pr. Antônio Gimo
5. Conselheiro Nacional: Pr. Lino Gravata
6. Conselheiro Nacional: Pr. Chris Maas
Coordenação Nacional das Mulheres:
1. Coordenadora Nacional: Pra Lourdes Jó
2. Adjunto Coordenadora Nacional: Pra Rosa Gimo
3. Secretária Nacional: Pra Etelvina Gravata
4. Tesoureira Nacional: Pra Graça Nota
5. Conselheira Nacional: Mis. Patricia Rissler
6. Conselheira Nacional: Pastor Deborah Maas
Pastores Ordenados
Pela Afrika Wa Yesu:
1. Pr. Armando Jó
2. Pr. Lino Gravata
3. Pr. Mariano Nota
4. Pr. António Gimo
5. Pr. Christiaan Maas
6. Pra. Ethelvine GRAVATA
7. Pra. Deborah Maas
8. Pr. José Braimo
9. Pr. Anísio Francisco
10. Pr. Marcos Njiva
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11. Pr. Aquimo Paunes
12. Pra. Rose Gimo
13. Pra. Lourdes Jó
14. Pr. Luís Sinesio
15. Pr. Julio Segredo
16. Pr. Sumateus Florindo
17. Pr. Graça Nota
Lista Das Igrejas Atualizadas: Junto
submetemos a lista actualizada das Igrejas Afrika Wa
Yesu e devido a algumas dificuldades de comunicação,
não foi ter os dados na sua forma exaustiva. Contudo,
o documento em anexo, representa a situação real das
Igrejas.
Relatório Financeiro: Notamos algum
crescimento satisfatório na renda financeira a nível
nacional e vamos continuar a imprimir um esforço no
ensino e mobilização das Igrejas para tornarmos uma igreja
autónoma.
Estamos implementando que cada Membros da Direcção
Nacional, contribua com 1000mts, PASTORES Ordenados
com 500mts, ANCIÃOS com 250mts isto uma vez por
ano. Ao passo que cada igreja local estará contribuindo
com a taxa de 100mts por mês. Por favor, vejam os detalhes
financeiros em anexo.
Conclusão: Agradecemos ao Senhor Jesus , pela
sua graça que nos capacita em fazermos a obra dEle.
É nosso desejo de continuarmos a ganhar almas, fazer
discípulos, treinar líderes e plantar igrejas.
Servindo a Cristo juntos, até que Ele venha.
~ Pastor Armando Nicolão Jó

PARTE III – PASTORES ORDENADOS PELA AFRIKA WA YESU:
Nome Completo
BI
Data de Nasc. Nr Celular Ano

Estado

Pr. Anisio Francisco Manhisse

080900648295B 29/03/86

845246200 2004 Activo

Pr. António Gimo

060102028025F 15/02/71

825847600 2008 Activo

Pr. Aquimo Paunes

020100500911Q 12/04/80

846584825 2010 Activo

Pr. Armando Nicolão Jó

030100999436N 03/12/76

845391899 1999 Activo

Pr. Belito Antonio

N/A

N/A

N/A

Pr. Christiaan Maas

Inactivo

10/10/78

Pr. Constâncio

N/A

N/A

Pr. Deborah Joy Maas

2005 Activo
N/A

Inactivo

29/01/83

2005 Activo

Pr. Ezequiel Miguel Manuel

N/A

N/A

N/A

Inactivo

Pr. Joaquim Armando

N/A

N/A

N/A

Inactivo

Pr. José Joaquim Braimo

032104280612B 03/02/71

844716283 2008 Activo

Pr. Júlio Afonso Segredo

Activo

Pr. Lino António Gravata

060104890605I

13/02/78

847736121 2001 Activo

Pr. Luis Sinesio

020602611714A 01/01/69

842860464 2009 Activo

Pr. Marcos Ernesto Njiva

06010176061A

25/02/84

848535239 2012 Activo

Pr. Mariano João Lino Nota

070105103957S 23/03/80

847555812 2002 Activo

Pr. Mateus Florindo Braunde

070808867990C 23/05/80

846919097 2011 Activo

Pr. Rosa Chofiar Gimo

060102413032B 17/06/75

842313472 2008 Activo

Pra. Etelvina Gravata

070502551446I

03/07/85

843626401 2011 Activo

Pra. Graça Samuel Muabsa Nota 07010525430M

25/01/89

845245070 2008 Activo

Pra. Lurdes Raúl Jeque Jó

030100981459J

04/06/80

846066138 1999 Activo

Pr. Gonçalves Caciama

N/A

N/A

N/A

2006 Inactivo

PARTE IV - LISTA DAS IGREJAS ATUALIZADAS:
Igreja

Prov

Distrito

Pastor

Nr

Cell

Acordo de Inc. Wa Yesu

NAM

Ribaue

António Agostinho

89

842663437

Aeroporto Wa Yesu

NIA

Cuamba

Belito Mário Daimone

47

Almeida Wa Yesu

NAM

Monapo

Ernesto Carvalho

57

Beira Wa Yesu

SOF

Beira

Paulo José Timóteo

58

Botão Wa Yesu

ZAM

Morrunbula David Victorino

200

842642304

Cachere Wa Yesu

TETE

Doa

Lucas Matavera

61

878330299

Canhele Wa Yesu

TETE

Doa

Chalo Mbepete

75

Carico Wa Yesu

ZAM

Gurue

Constantino Fernando

92

Casa Banana Wa Yesu SOF

Gorongosa

Madhalisso Gasolina

56

Centração Wa Yesu

SOF

Gorongosa

Ernesto Feniace

58

Central Wa Yesu

MAN

Chimoio

José Mutande

226

861560472

35

36

Chale Wa Yesu

ZAM

Morrumbala Horácio Alexandre

Chereia Wa Yesu

NAM

Ribaue

Constantino Paulino Luís

56

Chicá Wa Yesu

NAM

Ribaue

Faustino Rocheque

56

Chigodole Wa Yesu

MAN

Chimoio

Florindo Gustavo

78

Chikuzire Wa Yesu

SOF

Cheringoma João Domingos

Chimoio Wa Yesu

MAN

Chimoio

José Chinguo

227

845483468

Chinde Wa Yesu

ZAM

Chinde

Matias Albano Matresse

90

867179419

Chiure Wa Yesu

CABO Chiure

Eugénio Américo

170

Chiuta Wa Yesu

NIA

Mecanhelas Inoque Bongololo

113

Chuabo Wa Yesu

NAM

Lalaua

Coelho Wa Yesu

ZAM

Morrumbala Ernisto Massaina

Coutinho Wa Yesu

NAM

Nacala

Covó Wa Yesu

NAM

Nacala

Cuagula Wa Yesu

ZAM

Morrumbala Isaías Manuel

50

Cuamba Wa Yesu

NIA

Cuamba

Belito Mário Daimone

84

Cunle Wa Yesu

NAM

Ribaue

Horácio Pedro Teaneque

60

Dagaraga Wa Yesu

ZAM

Morrumbala Emizeque Manuel

Demó Wa Yesu

NAM

Nampula

Daúdo Assuba

52

Doa Wa Yesu

TETE

Mutarara

António Campira

160

Dramusse Wa Yesu

ZAM

Morrumbala Sevente Alberto

52

Ernisto Wa Yesu

ZAM

Morrumbala Dino Daniel

63

Fernando Wa Yesu 1

ZAM

Morrumbala Henriques Nuns

93

Fernando Wa Yesu 2

ZAM

Morrumbala Pompilo Armando

109

Furquia Wa Yesu

ZAM

Morrumbala Inácio Zeca

68

Galane Wa Yesu

ZAM

Morrumbala Martins Bulaine

59

Gatane Wa Yesu

NAM

Monapo

José Amisse

78

Girazul Wa Yesu

NIA

Mecanhelas

Paulo Domingos

86

Goma Wa Yesu

TETE

Mutarara

Vito Maneca

75

Gorongosa Wa Yesu

SOF

Gorongosa

Lino António Gravata

270

876657034

Gurue Wa Yesu

ZAM

Gurue

Daniel

76

867709456

Gwerissa Wa Yesu

ZAM

Morrumbala

Ezequiel José

114

874574631

Iapala Wa Yesu

NAM

Ribaue

Oscar José

56

847325652

Impire Wa Yesu

CABO Metuge

Luis dos Santos Ntharue

89

860110179

Inhaminga Wa Yesu

SOF

Cheringoma

Mariano João Lino Nota

350

872387544

Inhazonia Wa Yesu

MAN

Bárue

Armindo

98

Kamkomba Wa Yesu

SOF

Cheringoma Eduardo

86

Kubiaka Wa Yesu

TETE

Mutarara

50

Joaquim Carlos

55
872263379

56

51
95

846301695

Luís Muarara

115

866067809

Estevão Leandro

132

878124169

Manuel Chale

863627306

80
869627435

872694717

860818336

848559378

Kunanhiwa Wa Yesu

ZAM

Morrumbala

Joel Berro

140

Lalaua Wa Yesu

NAM

Lalaua

Marcelino José

43

Ligonha Wa Yesu

NAM

Murrupula

Fernando Faz

58

Likukuni Wa Yesu

ZAM

Murrupula

Mussadabwe Martinhs

130

Liukwe Wa Yesu

CABO Macomia

Ernesto Costâncio

108

Luabo Wa Yesu

ZAM

Albino Manuel

56

Macomia Wa Yesu

CABO Macomia

João João Malemba

99

Maganizo Wa Yesu

TETE

Mutarara

Francisco Santos

70

Magiga Wa Yesu

ZAM

Pebane

Julinho Ramadane Ussene

73

Mahequela Wa Yesu

NAM

Ribaue

Manuel Cachop Muringe

80

Mahequela Wa Yesu

NAM

Ribaue

Manuel Cachop Muringe

69

Malanha Wa Yesu

ZAM

Morrumbala

Evasse Khanleva

51

Maneca Wa Yesu

ZAM

Morrumbala

Fernandinho Faniquisso

68

Mangane Wa Yesu

SOF

Caia

Elias

57

Manica Wa Yesu

CABO Ancuabe

Eliseu Faria

84

Marega Wa Yesu

ZAM

Morrumbala

João Viera

102

Marrocane Wa Yesu

NAM

Ribaue

Atanásio Morico

77

870012224

Marromeu Wa Yesu

SOF

Marromeu

Chico Brongo Chire

78

849227406

Massandza Wa Yesu

SOF

Cheringoma

Abdul Emamo

53

865138675

Mataka Wa Yesu

TETE

Mutarara

Joseph Januario

55

Mauza Wa Yesu

ZAM

Milange

Mariano Ofinar

173

Mavili Wa Yesu

NAM

Ribaue

Baptista Afonso

56

Alfredo Alaine

73

Luabo

862941156

843336430

866045761

845740727

Medumbwa Wa Yesu

ZAM

Morrumbala Gabriel Joaquim

79

870456967

Merenguze Wa Yesu

NAM

Nacala

Amise Mussa

83

871177917

Mery Wa Yesu

ZAM

Gurue

Daniel

68

Metha Wa Yesu 1

NAM

Monapo

Fernando Muchiro

65

Metha Wa Yesu 2

NAM

Monapo

Abílio Alberto

62

Micajune Wa Yesu

ZAM

Morrumbala Afonso Domingos

85

Midia Wa Yesu

ZAM

Morrumbala Malissane Chosamoyo

58

Mihecane Wa Yesu

NAM

Ribaue

Mário Maulete

101 852996015

Milange Wa Yesu

ZAM

Milange

Félix José Maliango

66

Milipau Wa Yesu

ZAM

Chinde

Benjamin

56

Minerva Wa Yesu

INH

Massinga

Zacarias

76

Minhonha Wa Yesu

ZAM

Nicoadala

Artur

285 845932973

Mipinha Wa Yesu

ZAM

Morrumbala António Aniva

78

Miraranzene Wa Yesu

NAM

Monapo

67

André João

864022244

865468064

37

Mirengone Wa Yesu

ZAM

Morrumbala Albino Messias

79

Mitombozine Wa Yesu

ZAM

Morrumbala Felizmino Sangowa

99

Mitondo Wa Yesu

TETE

Mutarara

80

Mocumbezi Wa Yesu

SOF

Nhamatnada Joaquim Aniva Bringala

162 871229934

Moopiha Wa Yesu

NAM

Ribaue

77

Mopinha Wa Yesu

ZAM

Morrumbala Mario Novo

179 871334595

Mothoo Wa Yesu

ZAM

Milange

Nelson Luís

141

Mpuro Wa Yesu

NAM

Ribaue

Telmo Alfredo

59

Muacotaia Wa Yesu

ZAM

Monapo

Murumela António Anisio

93

Muanavina Wa Yesu

ZAM

Luabo

Rosário Tesoura

57

Muanlate Wa Yesu

ZAM

Meconta

Francisco Cipriano

50

Muanza Wa Yesu

SOF

Muanza

João

76

Muapatia Wa Yesu

NAM

Monapo

Samuel Rodolfo Javir

68

Muerungo Wa Yesu

ZAM

Morrumbala Nito Mofate

Maganizo Melo
Feliciano Joaquim

Nicoroma

38

53

ZAM

Morrumbala Julio Nesara

57

Mujuwa Wa Yesu

NAM

Monapo

52

Mukundo Wa Yesu

ZAM

Morrumbala Jovem Paulo

Mulenga Wa Yesu

NIA

Mulodjasse Wa Yesu

ZAM

Jaime Muazangate

840508621

83

Muiquia Wa Yesu

Arnaldo Victorino

861303019

138 879598306
63

Alto-Moloc Julinho Manuel

76

Muquelelane Wa Yesu ZAM

Morrumbala José Felizardo

87

Murrupula Wa Yesu

NAM

Murrupula

Faustino António Zacarias

51

Mutacasee Wa Yesu

NAM

Meconta

Horácio Xavier

65

Mutarara Wa Yesu

TETE

Mutarara

Jose Devi Campira

150 866799862

Mutchaiane Wa Yesu

NAM

Murrupula

Ernesto Noquiheque

48

Mutepeia Wa Yesu

ZAM

Morrubala

Hermindo Sangowa

90

Muzuane Wa Yesu

NAM

Nacala

Alvaro Afonso Adamo

135 871337991

Nacavala Wa Yesu

NAM

Meconta

Benedito António Pátria

65

Nacurare Wa Yesu

NAM

Nacala

Ernesto Moíses Lino

58

Nacusse Wa Yesu

NAM

Lalaua

Selemane José

78

Nahereque Wa Yesu

NAM

Namapa

Castro Siguela

52

Nakoma Wa Yesu

NAM

Meconta

Francisco António Tarieque 140

Namacala Wa Yesu

ZAM

Morrumbala Moíses Jone

59

Namachixine Wa Yesu NAM

Lalaua

Paulino Muhala

89

Namakila Wa Yesu

ZAM

Morrumbala Alberto Napassi

62

Namale Wa Yesu

NAM

Murrupula

Agostinho Joaquim de Sousa 75

Namalico Wa Yesu

NAM

Monapo

Júlio José

73

Namaluco Wa Yesu

NAM

Monapo

Manuel

83

Namanhunho Wa Yesu NAM

Monapo

Feliciano António

54

Namarema Wa Yesu

ZAM

Milange

Roberto Paulo

59

Namatia Wa Yesu

NAM

Meconta

Jorge Bernardo

85

Nambene Wa Yesu

ZAM

Morrumbala Micheque Fazbem

61

866754996

Nambwi Wa Yesu

ZAM

Morrumbala Francisco Bispo

67

865275613

Nambwi Wa Yesu 2

ZAM

Morrumbala Rosário Novo

101 856963753

Namialo Wa Yesu

NAM

Meconta

98

Namicai Wa Yesu

ZAM

Alto-Moloc Chico Alfredo Morcene

58

Namicopo Wa Yesu

NAM

Ribaue

Raúl José

72

Namigonha Wa Yesu

ZAM

Ribaue

José JoaquimBraimo

237 844716283

Aquimo Paunes

860818336

846584825

Namigonhani Wa Yesu ZAM

Morrumbala Jorge Arbicha

127

Namina Wa Yesu

NAM

Mecuburi

Vásco Haura

68

848216787

Namirapue Wa Yesu

NAM

Ribaue

Lourenço Pedro Gelo

59

850317984

Namithathare Wa Yesu NAM

Murrupula

João António Mupa

55

Nampula Wa Yesu

NAM

Nampula

Armando Nicolão Jó

218 845391899

Namuro Wa Yesu

ZAM

Morrumbala Dino Hermino

57

Nangire Wa Yesu

ZAM

Morrumbala Fernando Vásco

86

868672599

Nanhotho Wa Yesu

NAM

Ribaue

63

867012449

Naomi Wa Yesu

ZAM

Morrumbala Jone Almeida

58

Nathuko Wa Yesu

NAM

Mecuburi

Vásco Muacinco

56

Nathupusse Wa Yesu

NAM

Ribaue

Alberto Luís

64

Natungo Wa Yesu

ZAM

Morrumbala Carlitos António

52

Ndoro Wa Yesu

SOF

Caia

Elias Njinga

98

Nguningune Wa Yesu

SOF

Marromeu

Marcelino J. Choromar

75

Nhacatiwa Wa Yesu

ZAM

Chinde

Sábado

68

Nhachire Wa Yesu

SOF

Maringue

Branco

80

Nhalugwe Wa Yesu

SOF

Marromeu

Capece

52

849227406

Armando Sorte Samuel

861174064
867179419

Nhamacaringa Wa Yes SOF

Cheringoma Baptista Bulande

83

869464540

Nhamaphaza Wa Yesu SOF

Maringue

Branco

52

860521612

Nhambalo Wa Yesu

SOF

Caia

Carlos Gáspar

176 848953207

Nhambondo Wa Yesu

SOF

Gorongosa

Ofélio Jaime

58

Nhamikondo Wa Yesu ZAM

Luabo

Benjamim

67

Nhamissanguze Wa Ye SOF

Cheringoma Ndequerene

78

871984885

Nhangalale Wa Yesu

Maringue

Ernesto Sitoi

74

868059906

Nhangalamo Wa Yesu SOF

Gorongosa

Manuel António

58

Nhansole Wa Yesu

Cheringoma

SOF
SOF

63

39

40

Nharuchonga Wa Yesu SOF

Nhamatanda Ofece Tito

70

Nhathaka Wa Yesu 2

Gorongosa

Maute Bento

45

Nhaudhengwa Wa Yes SOF

Caia

Inácio

63

Nhawandhu Wa Yesu

SOF

Maringue

Toní

90

Nhazonia Wa Yesu

MAN

Ndunduzi

Armindo

98

Nicoadala Wa Yesu

ZAM

Nicoadala

Paulino

220 852039549

Nile Wa Yesu

NAM

Ribaue

Mualana Messa

67

Nipive Wa Yesu

ZAM

Alto-Moloc Antunes Buanaissa

88

Nipuro Wa Yesu

NAM

Meconta

Macário Jamal

60

Nlholho Wa Yesu

NAM

Lalaua

Feliciano Joaq Muisuade

51

Novavida Wa Yesu

CABO Macomia

Arlindo António

54

Npuro Wa Yesu

NAM

Ribaue

Telmo Alfredo

89

Nthia Wa Yesu

ZAM

Morrumbala Paulo Dausone

Ntutupue Wa Yesu

CABO Ancuabe

Eugénio Paulano

63

Odinepa Wa Yesu

NAM

Namapa

Búfalo

137 878864051

Pambane Wa Yesu

SOF

Marromeu

Gálio A. João

73

Passura Wa Yesu

ZAM

Morrumbala Adelino Waite

70

Pecuária Wa Yesu

NAM

Ribaue

Eugledes José Samuel

62

Pemba Wa Yesu

CABO Pebane

Tomás Fernando

54

Pita Wa Yesu

NAM

Monapo

Agostinho Caneta

71

Pita Wa Yesu C

NAM

Monapo

Óscár Júlio

54

Polaine Wa Yesu

ZAM

Morrumbala Elias Bernardo

63

Pomba Wa Yesu

ZAM

Morrumbala Carlitos Chapepa

113 864730130

Pomene Wa Yesu

INH

Massinga

Anísio Francisco

52

Pwade Wa Yesu

SOF

Marromeu

Massude Sardinha

64

Quelimane Wa Yesu

ZAM

Quelimane

Geraldo Alberto Salamo

53

850442270

Racine Wa Yesu

NAM

Nacala-velh Martins Carvoeiro

51

845895972

Ramiane Wa Yesu

NAM

Monapo

Lacer Gabriel

73

Ratane Wa Yesu

NAM

Ribaue

Domingos Colete

57

Ratata Wa Yesu

ZAM

Pebane

Pedro Ismael

56

Ribaue Wa Yesu

NAM

Ribaue

Herculano Felismino

63

Sabelua Wa Yesu

ZAM

Milange

Listone Takhalia

97

Salinas Wa Yesu

NAM

Nacala

Jemusse Estevão

78

Sampaio Wa Yesu

ZAM

Milange

Nota Sande

115 871370677

Saniwa Wa Yesu

ZAM

Morrumbala Matias Herculano

75

Santa-Fé Wa Yesu

SOF

Cheringoma

58

Saua Saua Wa Yesu

NAM

Ribaue

SOF

Vixai dos Santos Adolfo

878127250
865067656

863426812
879007900
872544645

100

74

878506361

843271309

869968358
843735488

Sete Casas Wa Yesu

NAM

Ribaue

Marcelino José

69

Sete de Abril Wa Yesu MAN

Chimoio

Mateus Francisco

81

844106974

Sicoti Wa Yesu

ZAM

Gurue

Ricardo Salvador

59

840371820

Siluvo Wa Yesu

SOF

Nhamatanda Mateus Florindo

201

Soduwa Wa Yesu

NAM

Namapa

Belito Nahereque

53

Stacha Wa Yesu

SOF

Gorongosa

Patrício

76

Stima Wa Yesu

ZAM

Morrumbala Manuel Maesso

154

Tamanda Wa Yesu

ZAM

Milange

195

Tambone Wa Yesu

ZAM

Morrumbala Alves Manuel

92

849542057

Tanheta Wa Yesu

ZAM

Morrumbala Muganiwa António

87

862443228

Tete Wa Yesu

TETE

Moatize

João Jemusse Alberto

90

Thapo Wa Yesu

TETE

Mutarara

Adriano Bacicolo

45

UP2 Wa Yesu

ZAM

Gurue

Nelson Domingos

63

Velega Wa Yesu

ZAM

Murrupula

Dafutala Machenesso

202

Zimila Wa Yesu

TETE

Doa

Saulo Ernesto

61

Zingo Wa Yesu

ZAM

Murrupula

Munéz Ofunane

53

ZuaraMambo Wa Yesu SOF

Francisco Squeia

Cheringoma Elisa Bulande

864873989

53

PARTE V - RELATÓRIO FINANCEIRO:
Categoria
Descrição

Dr

Saldo

Saldo Anterior

21900

21900

Contribuição

Contribuição das Igrejas

19950

41850

Contribuição

Macomia - Contribuição

1000

42850

Contribuição

Nacala - Contribuição

2500

45350

Casamento

Pr Mario

1000

44350

Construção

Caia – Nhambalo Wa Yesu

4000

40350

Ajuda

Pr Daniel – Gurue, ajuda

1000

39350

Comunicação

Pr Armando

1000

38350

Casamento

Pr Lucas - Nacala

2500

35850

Comunicação

Pr Gimo – Chimoio

500

35350

Taxa Anual

Igrejas Não Identificadas

Cr

11100

Saldo

46450
46450

SALDO

56450

10000

46450
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Statísticas de Igreja
Categoria

42

Cabo Nia

Nam A. Zam Tete

Man Sof

Inh TOT

Número de pessoas com quem o 837
Evangelho foi compartilhado:
Cruzadas, Evangelismo,
Casa em Casa, conversas
pessoais, etc

187

3250

1280

260

187

4600 38

10639

Número de pessoas que
tomaram decisões por Cristo:

20

482

123

36

32

545

13

1414

42
Número de Pastores / Líderes
treinados para o Ministério:
Seminars with local leaders,
conferences, etc.

14

96

68

13

28

72

X

333

Treinados na Escola Bíblica:

-

-

-

15

-

-

-

-

15

Alimentação Clube Infantil:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Número de pessoas que
receberam ajuda humanitária:
Ajuda de emergência
através do Projeto Alegria
ou outra assistência do
ministério.

190

7

515

37

-

-

-

-

749

Baptismos na Água:

122

3

180

98

-

-

-

-

403

Baptismos no Espírito:

38

16

58

43

-

-

-

-

155

Curas e Milagres Confirmados: 16

3

12

18

-

-

-

-

62

Novas Casas de Paz

4

2

15

13

-

-

-

-

34

Novas Igrejas Plantadas

2

1

12

5

-

-

-

-

20

163

Estatisticas Ministérial Julho 2020 - Julho 2021
Número de pessoas com quem o Evangelho foi compartilhado:
Cruzadas, evangelismo, casa a casa, conversas pessoais, etc.
Número de pessoas que tomaram decisões por Cristo:
Não incluindo através da igreja local - apenas estatísticas do ministério.
Número de Pastores/Líderes treinados para o Ministério:
Graduações da Escola Bíblica ou Vocacional, seminários com líderes
locais, conferências, etc.
Número de pessoas que receberam ajuda humanitária /
assisténcia de alimentação:
Ajuda de emergência através do Projeto Alegria ou outra assistência
do ministério.
Baptismos na Água
Baptismos no Espírito
Curas e Milagres Confirmados
Novas Casas de Paz
Novas Igrejas Plantadas
Campanhas Evangelísticas

7,582
2,907
724
2,303

679
401
331
34
20
13
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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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