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Amados irmãos em Cristo e Amigos do nosso Ministério, saudações no Bendito nome que é
sobre todo o nome de Jesus e muita saúde de vitória em vitória.

Gostaria que os amados irmãos em Cristo e amigos do nosso Ministério Internacional da
Igreja  Assembleia  de  Deus  Emanuel,  com sede  em Nova  Iorque,  U.S.A.  Soubessem  o
seguinte:
  
Como talvez devem saber, nós somos o único movimento que apoiamos o MINISTÉRIO DAS
IGREJAS ASSEMBLEIA DE DEUS EMANUEL, para Moçambique, África.

Eu  senti  trazer  ao  vosso  conhecimento  esta  e  outras  notícias  das  suas  necessidades,
sobretudo na área material aos nossos amigos do nosso Ministério e irmãos na fé em Cristo
Jesus. Cada vez que em cada povoação, aldeia, vila ou mesmo cidade, se abre um novo
trabalho missionário, quero com isto dizer quando se implanta uma nova Igreja, logo chega a
nós o pedido de apoio financeiro a esse novo trabalho, como por exemplo: Construir nova
Casa de Oração (Igreja) de raiz, embora muito modesta, o mais simples possível, muitas
delas sem quarto de banho, sem chão permanente, sem janelas com apenas paredes e um
telhado de palha, entrando água dentro quando chove, por outras palavras sem as mínimas
condições higiénicas.
. 
Nos chegou o pedido recente de apoio, como é o caso da igreja de Mat… Nampula, com a
necessidade  de  reformar  o  telhado,  precisam  de  oitenta  (80)  chapas  de  Zinco,  mais  a
respetiva mão de obra  e  ainda outras igrejas que ainda não foram terminadas,  não vou
enumerá-las porque são bastantes, os vários locais que nestes últimos anos foram abertos,
que eu gostaria de vos dizer, mas não sei o nome deles, apenas de alguns,  e tem falta de
verbas.
 
Senti no meu coração fazer-vos chegar esta notícia (carta) pelo motivo do vosso amor à
causa dos mais necessitados em terras de Moçambique, África.

Se já alguma vez cooperou com uma oferta de amor, aqui vai o meu agradecimento, mas se,
todavia, ainda não, faço-lhe lembrar que esta é uma boa ocasião para ajudar esta grande
necessidade com uma oferta ainda que seja pequena, mas sendo de coração o Senhor
Deus, lhe irá recompensar.

Como também lhe quero informar que ajudamos as igrejas do Alto Minho em Portugal, e
alguns missionários também. Gostaria de informar o amado em Cristo, que qualquer oferta
que nos envie, ficará registada e se desejar uma prova no fim do ano para fins de income-
taxes, podem solicitar que nós enviaremos.

De  momento  é  tudo  que  lhe  queria  dizer.  Com meus agradecimentos,  termino  com um
saudoso abraço

Manuel Venade Martins (pastor evangélico)


