
IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS EMANUEL NA PROVÍNCIA DA 
ZAMBÉZIA, EM MOÇAMBIQUE, ÁFRICA, DISTRITO DE GILE, 

CENTRO MAMALA. 
 
Mensagem alusiva a inauguração da Igreja da Zambézia centro Mamala.  

Amados irmãos Pastores e estimados irmãos Anciões das diversas congregações. 

Prezados irmãos, lideres religiosos de diversos departamentos.  

Caríssimos irmãos, chamados santos Provenientes de outras doutrinas. 

Senhores irmãos  convidados. 

Primeiramente agradecemos a Deus, por tudo quando ele tem feito, no desenvol-

vimento deste ministério, e departamento em que ele nos ajudados para a glória de 

Deus. 

A Igreja da Zambézia vive, desde o dia 17 Agosto de 2005, recebido pelo escolhido de 

Deus, irmão Pastor Duarte Afonso, na altura era novo convertido, e apenas  com 15 

membros, e um Ancião da igreja. 

Nessa altura a comunidade tinha uma Igreja (templo) feita de blocos crus, e coberta de 

capim. Respondendo até já como sua Direção Cidade de Nampula, Província do 

mesmo nome, no bairro de Mutauanha.  

Passando sete (7) anos tivemos um sonho maravilhoso, e no ano 2012 reunimo-nos e 

decidimos a construção de um templo de pedra e telhado de zinco. Por isso decidimos 

o fabrico de tijolos e queimá-los, transporte das pedras e areia. 

No dia 6 de Abril 2012, fizemos o lançamento da 1ª pedra, alicerce acompanhado pela 

Palavra de Deus em salmos, que diz: se o Senhor não edificar a casa em vão 

trabalhavam os que edificam. (Salmos 127:1) 

A partir do dia 6 de Abril 2012 a 14 de Maio 2017 passam 5 anos do período desta obra 

Emanuel. Esta obra, apesar de maior trabalho, ser da comunidade, gastou-se uma 

importância em valor monetário de 70,450 meticais, entre este valor 11,500 mts, foi 

fornecido pelo nosso pastor Missionário Silmar. E mais 3.800 mts, foi fornecido pela 

Direção Nacional de Nampula. É um total de 15.300 mts. Ficam 55.150 mts. Foi pelo 

esforço da comunidade fazendo ganho-canhos, contribuição e dinheiro da oferta, dos 

irmãos da igreja sede, e as congregações locais. A denominação da Igreja acima citada, 

e uma associação civil de caráter religiosa, sem fins lucrativos por cicia I.A.D.M. com 

duração de tempo inteiro, e um número ilimitados de membros, a qualquer idades ou 

raça de ambos os sexos. 



E, assim, esses irmãos que estavam perdidos hoje e que estão a ministrar a obra do 

senhor, nesta Província da Zambézia. 

 

OUTRA MENSAGEM 
 

Meus irmãos e  minhas irmãs: 

A Inauguração de hoje dia 14 de Maio de 2017, é uma grande honra que  nosso Senhor 

Jesus Cristo nos deu uma visão, não significa o término  do trabalho de Deus, mas sim, 

uma plataforma, para dar a continuidade à obra de Deus. Porque o tempo que estamos 

é crítico, não à hora, nem minuto para o juiz, para o Espírito Santo (em que sempre à 

liberdade). A vontade de Deus é perfeita, para com aqueles que o amam.  Como por 

exemplo à semelhança do profeta  de Deus Neemias, ele levantou-se e, construiu os 

muros de Jerusalém no máximo de 52 dias. (Neemias 1:6) Porque a conduta da missão 

da igreja é ser uma luz brilhante nas trevas (Mateus 5:13) contra as influências nocivas 

da sociedade, evangelizando e proclamando a um mundo perdido a mensagem 

salvadora: (Marcos 16:15-20) por isso reconhecemos que foi por intervenção do nosso 

Deus que fizemos esta Obra. Sendo nós já uma Igreja dirigida pelo supremo Mestre o 

Senhor Jesus Cristo, na orientação do seu Espírito Santo, temos que nos sujeitar a 

Deus, e à sua palavra. (bíblia)  Todos nós, tanto obreiros como crentes em geral 

estamos todos de baixo da mesma obrigação, porque pertencemos ao reino de Deus e 

ao Senhor Jesus Cristo nosso Salvador que deu a sua vida por todos nós naquela cruz 

do calvário. A religião, de qualquer que seja, é aceitar a Cristo como seu Salvador 

pessoal, e também o conteúdo da nossa doutrina. 

 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
 

A Igreja da Zambézia tem 10 congregações, que é comportada por 713 crentes de 

diversas idades, e de ambos os sexos, com três (3) pastores e 413 irmãos em Cristo 

batizados, por imersão, segundo as escrituras Sagradas (Marcos 16:16). 

Amados pastores, e irmãos presentes e convidados, agradecemos pela vossa presença 

nesta Inauguração da igreja. 

Para terminar, a Igreja Assembleia de Deus Emanuel da Zambézia, com este oficio que 

possam manusear no seu dia a dia, juntamente com a Direção da Igreja Nacional em 



Nampula, na pessoa do pastor Sérgio António José, ponham no topo do fundo do vosso 

coração, relembrando-nos a cada dia. Por conseguinte, e em nome do pastor da igreja 

da Zambézia, em geral e em meu nome pessoal, para todos os convidados aqui 

presentes, estendemos e renovamos-lhes cordiais saudações de boas vindas, e estão 

de parabéns, pela vossa colaboração connosco. O Senhor te abençoe e te guarde. O 

Senhor faça resplandecer  o seu rosto sobre ti e  te dê paz. (Números, 6: 24-26) 

 

Igreja Assembleia de Deus Emanuel Gíle-Mamala, aos 14 de maio de 2017 

       

O pastor geral da Igreja da Zambézia                                                                 

 
 
 


