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Mensagem 
 

 Mensagem alusiva sobre a recepção da visita missionária a 
Moçambique e à congregação da Zambézia. 
 Estimados senhores pastores Internacionais e nacionais, pastores 
das províncias da Zambézia e Nampula, anciões (Obreiros) das 
congregações desta província, obreiros das diversas religiões e líderes 
comunitários em geral. 
 
  Meus irmãos em Cristo Jesus. 
 
 É com profunda alegria e amor fraterno não só mas também pela graça do Senhor 
Jesus Cristo que emocionou no coração de cada um de nós sobre a chegada dos queridos 
irmãos missionários até nós, na qual estão presentes connosco. Contudo a Igreja 
Assembleia de Deus Emanuel na Zambézia, saúda-vos com enorme entusiasmo e 
coerência pelo empenho no total da vossa visita e pelo Espirito Santo nesta região da 
Zambézia, conforme as escrituras Bíblicas em Efésios 6:23-24. Neste contexto Jesus 
manda os seus discípulos para pregar a sua palavra a nível mundial, segundo as escrituras 
bíblicas em Mateus 10:5-8.  
 Estimados irmãos missionários a presente mensagem declara que a congregação 
da Zambézia foi fundada a 17 de agosto de 2005, pelo esforço da gente desta Igreja e pela 
misericórdia do Senhor Deus Pai e de Jesus Cristo, bem como da direcção provincial e 
nacional de Nampula, pelo ensino e meditação da Palavra, pelas profundas orações, 
intercessões e jejuns... 
 Portanto com a fundação da obra do Evangelho na Zambézia, houve novos e 
importantes desafios inerentes à Palavra de Deus, bem como maior fluxo de crentes, 
desde a sua existência. Neste sentido, o esforço de cada crente é de aderir novos 
horizontes de ornamentar activamente a Palavra de Deus e anunciar com maior eficácia, 
para garantir maior desenvolvimento e dispersão da pregação do Evangelho, para varias 
regiões da Província, não só mas também abrangendo todo o país. 
 Pois, ainda quero confirmar, que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus 
Emanuel, tem uma idade de cinco anos após á sua fundação. Tem um total de sete 
congregações que conta actualmente com 421 crentes a nível da Zambézia. Sendo 
agrupados da seguinte maneira: 90 papás, 123 mamãs, 126 Jovens e 82 crianças menos de 
9 anos de idade, de ambos os sexos. 

Meus irmãos, a Palavra de Deus está plasmada no topo dos nossos corações,  e 
reflectida sobre os nosso pecados, oremos com profundeza para fortalecermos e 
preservarmos a salvação das nossas almas e o nosso espirito totalmente das nossas vidas. 
Com a graça do Senhor vamos continuar a estar de par com Jesus Cristo, a transmitir o 



dever de pregar o Evangelho na vida dos homens. Isso vai garantir maior existência de 
inúmeras congregações a nível da Zambézia e do país em geral, incluindo as sete igrejas, 
que atrás referimos que são dirigidos pelo servidor Pastor Duarte Afonso e os demais 
lideres. Sendo a sua direcção Mamala – Centro.  
 Por ultimo, no âmbito da vossa caminhada a Moçambique, e em particular a esta 
província da Zambézia, pedimos com certa persistência e também nos enfileiramos 
convosco, junto na vossa frente de BATALHA, para que ponham esta província da 
Zambézia em destaque, nas vossas orações, e no fundo dos vossos corações e no âmbito 
das vossas profundas intercessões por nós. Isto porque a província demostra e aumenta a 
sua fidelidade sobre a Palavra de Deus, tornando-se uma região fulgurante saindo das 
trevas e da obscuridade, para a luz que é Cristo o Senhor.  
 Espero que com esta mensagem crie um profundo «ECO» no povo de Deus que se 
dirige pelo Espirito Santo. Por isso recebam um imenso agradecimento de nossa parte, e 
também pelo sofrimento do calor no âmbito da vossa estadia e viagem a Moçambique.  
 E sem nada mais recebam nossas honrosas saudações com Santos ósculos aos 
nossos irmãos, missionários, da vinha do Senhor, que deixaram a vossa terra para trás, e 
vieram estar connosco, ensinando com toda a liberdade, e sem interrupção alguma, as 
coisas pertencentes ao Reino de Deus aqui, na qual a cabeça da igreja é o Senhor Jesus 
Cristo. (o que segue è nota minha) A todos que pertencem ao grupo das igrejas 
Evangélicas das Assembleias de Deus Emanuel, que apoiaram esta missão a terras de 
África, e a todos os participantes em comunhão connosco também, uma vez mais os meus 
agradecimentos, pelo vosso empenho nesta missão.  
 
(MVM) 

 
GRUPO DAS IGREJAS ASSEMBLEIA DE DEUS EMANUEL 

                                                     Em Moçambique, África  
    Zambézia – Gilé - Mamala  

LISTA DA ASSISTENCIA EM VÁRIAS IGREJAS LOCAIS 
 

Numero de crentes de cada Igreja 
 

           1º - Igreja de Mamala Centro = 122 crentes  
                                            2º - Igreja de Mareca                   30 

3º - Igreja de Vilila        22 
4º - Igreja de Dacuahu                 59 
5º - Igreja de Damihalu                28 
6º - Igreja de Mukuinian               39 
7º - Igreja de Damipaua                22 

         Total das crianças nas igrejas...........  69 crianças 
                                      Total de assistentes .........Máximo = 421 Crentes 

-------------------------------------------------------------- 
O Secretario da Zambézia 

Jacinto Mário Tomás 
25 de Outubro de 2010 

....... 



NOTA DO PASTOR- PRESIDENTE GERAL 
(SEDE) BAY SHORE, N.Y.- USA 

AOS IRMÃOS NA FÉ AFRICANOS, E DEMAIS CRENTES. 
 

Em primeiro lugar, quero dizer que recebemos de regresso os três Missionários que 
enviamos em 21 de Outubro de 2010, com destino a Moçambique, África, com grande 
alegria e entusiasmo por mais uma grande vitória, que o Divino Mestre, o Senhor Jesus 
nos concedeu, não somente aos Missionários, mas a todos nós, pelo desejo e empenho 
dos mensageiros do Senhor, de irem visitar colaborando com as nossas igrejas irmãs na 
fé, lá nas terras longínquas de África. Mas na realidade foi o Altíssimo, que nos 
encarregou de laborarmos todos juntos na sua Seara, em África, mais propriamente dito 
em Moçambique. 

 Em segundo lugar, pela Mensagem que recebemos por mão própria do pastor da 
Zambézia, dirigida a nós próprios, aos obreiros e restantes irmãos em Cristo. Como é de 
grande interesse para todos nós, eu senti pô-la em destaque, na nossa página frontal do 
nosso Website, para que outros irmãos na fé possam estar ao corrente de mais este 
trabalho missionário do Senhor em terras de África. A mensagem que os irmãos nos 
enviaram, foi colocada na integra para não desvirtuar o texto que os irmãos na fé nos 
enviaram de Moçambique, que reconhecidos nos vem agradecer, e isto não pertence só a 
mim esta honra, mas pertence a todos os irmãos, que também tem contribuído com as 
suas ofertas, para fazer possível pagar todas as despesas, sendo nós uma Congregação 
diminuta, mas Deus tem tocado no coração do seu povo para ajudar. Só Ele poderá vos 
recompensar. 

Em terceiro lugar. PELOS NOSSOS PROJECTOS  
a) Quero informar que continuamos com os nossos projectos. Pensando na terceira 

viagem a Moçambique de enviar mais Missionários, estamos já arrecadando fundos para 
isso, sempre que nos seja possível.  

b) Estamos já de início e recebemos recursos para o sistema de projecção, prá igreja 
Central em Nampula, que necessita e está carente deste sistema electrónico, e eles não 
tem recursos, mas agora mesmo acamamos de enviar mil e oitocentos dólares. Graças a 
certos irmãos na fé, que nos ajudaram com ofertas alçadas. Meus agradecimentos 

c) Simultaneamente estamos também a receber doações para crianças e adolescentes. 
Sandálias, roupas, etc. Porque dá dó ver essas crianças descalças e sem vestuário mínimo 
necessário prá sua sobrevivência quotidiana. 

e) Poço de Nitia. Aqui é o que se diz angustiante e de aflição, porque é um local com 
grande falta de água, não possuem qualquer tipo de nascente de água nem poço. Vivem 
da água que apanham das chuvas, que ficam em poças, vejam lá! Daí surgirem muita 
doença, que tem causado a morte a muitas pessoas. 

Vamos socorrer esta Região URGENTEMENTE com agua, oferecendo-lhes um poço 
mecânico, que no parecer do pastor Sérgio, o orçamento custa à volta de trezentos e 
setenta e oito mil meticais em dinheiro de Moçambique, aproximadamente ($ 12,000.00) 
doze mil dólares americanos. Mas o pastor Sérgio vai procurar saber o orçamento em 
outras empresas 

Desde já muito agradeço pela sua contribuição. 
Se Deus falar ao seu coração e desejar contribuir neste empreendimento pode enviar 

seu donativo para.  



Assembleia de Deus Emanuel, 
14 Connecticut Ave. 

BAY SHORE, N.Y. 11706-3007-USA 
  


