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IGREJA CRISTÃ DA CONCÓRDIA EM MOÇAMBIQUE 

“Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje, e eternamente. ”(Hebreus 13.8) 

E-mail: igrejaluteranamzb@gmail.com  
 

INFORMATIVO MOÇAMBIQUE – DEZEMBRO 2019  

Palavra do Coordenador 

Mesmo não tendo ido a Moçambique este ano, devido a questões de Visto e 

de saúde, vou fazer um resumo das muitas informações que recebi do Sr. Abel 

Sifa, tradutor e correspondente, e também de outros líderes da Igreja Cristã da 

Concórdia de Moçambique – ICCM, além 

dos relatos dos pastores André B. 

Plamer e Fernando H. Huf, que lá 

estiveram em novembro por duas 

semanas, e  que passaram pela minha 

casa em Pretória, África do Sul, no seu 

caminho de volta ao Brasil. 

Agradecemos a Deus pelas muitas bênçãos derramadas e pelo povo que está 

sendo chamado ao Evangelho de Jesus e congregado à igreja pela pregação e 

testemunho dos pastores e alunos da ETE; e, ao mesmo tempo, pedimos 

perdão pelas muitas falhas acontecidas.  

1) TAKHUTA WANKULU 

A destruição causada em Moçambique pelo ciclone Idai em março/2019 foi 

uma oportunidade para cristãos de vários países demonstrarem 

concretamente o seu amor e ajudarem os irmãos luteranos moçambicanos. Foi 

impressionante a mobilização de indivíduos, grupos e igrejas para comprar 

mantimento e ajudar na 

reconstrução de casas e igrejas. 

4430 pessoas receberam ajuda na 

primeira rodada de distribuição de 

mantimentos logo após a 

passagem do ciclone; 5.128 

pessoas receberam ajuda na 

segunda rodada (maio/2019); e 
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5.307 na terceira rodada (setembro/2019). Foram distribuídos arroz, óleo de 

cozinha, feijão, sementes, produto para purificar a água, medicação, lona 

plástica para cobrir choupanas e igrejas, e outros produtos básicos, de acordo 

com as necessidades locais. 

A vida continua difícil para os 

moçambicanos, como sempre foi. Mas as 

atividades estão voltando ao normal, com 

o trabalho rotineiro nas lavouras e em 

outros ofícios.   

O povo não esquece da ajuda imediata 

recebida no momento de maior 

necessidade, e agradece primeiramente a Deus, e também aos doadores, que 

ajudaram a aliviar a fome e a dor. Pastor André e pastor Fernando foram 

cercados de carinho e palavras de gratidão por onde quer que passaram pela 

ajuda que foi dada naquele momento crítico. Este testemunho de amor cristão 

foi uma pregação viva do Evangelho, o que motivou muita gente a perguntar: 

Que igreja é esta? Os cristãos luteranos compartilharam parte do mantimento 

recebido com vizinhos e familiares, falando do amor de Jesus. Muita gente 

aderiu à fé cristã e as igrejas cresceram. Também vários novos pontos de 

pregação foram criados e os poucos pastores não estão dando conta de 

atender todos os que pedem a presença de um pastor e a celebração de cultos 

luteranos em suas aldeias. Os alunos do Programa de Educação Teológica, 

“futuros pastores” como são chamados, ajudam os pastores na tarefa de 

celebrar cultos com cantos, orações, leitura da Palavra, e explicação do 
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Evangelho, e ajudam inclusive na formação de novas congregações nos 

arredores de onde moram. O pastor ordenado comparece uma vez ao mês, ou, 

em alguns casos, apenas a cada dois ou 

três meses, para celebrar a Santa Ceia e 

batizar crianças e adultos que foram 

preparados pela liderança local. As 

distâncias e as estradas precárias 

prejudicam o atendimento pastoral. Mas 

Deus é fiel e tem congregado o seu povo, 

que não desanima. Cremos que é o 

Espírito Santo que “chama, congrega, ilumina e santifica toda a cristandade na 

terra, e em Jesus Cristo a conserva na verdadeira e única fé” (Explicação de Lutero, 3° 

Artigo do Credo Apostólico).  

Agradecemos aos nossos parceiros na missão: IELB, LCMS, LKM/MLC. 
Transcrevemos, a seguir, um dos muitos relatos de agradecimento enviados 
por um dos futuros pastores e líder da igreja, sr. Abel Sifa, que sintetiza a 
alegria e a gratidão do povo moçambicano a todos os que colaboraram e 
continuam colaborando com o crescimento da igreja e com a demonstração do 
amor cristão a estes nossos irmãos tão sofridos e carentes, mas que põem sua 
esperança no Deus vivo, que não abandona os seus filhos: 

“Deus ouviu o clamor do povo da comunidade de Nhachiwa, localidade de 
Cado, distrito de Chemba, em que nesta campanha de distribuição de produtos 
alimentícios liderada pelo reverendo João Luís Nota, pastor responsável por 
aquele distrito, também distribuiu o alimento espiritual para todos os membros 
daquela comunidade. Pregou a palavra de Deus, depois realizou o Santo 
Batismo e a Santa Ceia. 
No final de tudo, distribuiu o alimento físico para os membros da igreja.  
Saliento que nesta viagem de trabalho eclesiástico o pr. Nota foi acompanhado 
e trabalhou junto com os futuros pastores: Eufrásio Daio e Paulino 
Zacarias, apoiados pelos leigos daquela comunidade.  
Os cânticos e as danças fizeram parte da expressão de agradecimento a Deus 
por ter recebido ajuda espiritual tal como física.  
Também não esqueceram de endereçar "TAKHUTA WANKULU" (traduzido, 
MUITO OBRIGADO) para todos os que se sacrificaram em doar produtos 
alimentares. Que sejam abençoados em nome de Cristo Jesus.  
Na sua despedida, foi oferecido ao pastor Nota uma galinha viva como símbolo 
de boa viagem e contínuas lembranças da comunidade luterana de Nhachiwa.”  
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2) Reunião de jovens 

 
Os jovens da Comunidade 
Luterana São Marcos de 
Kapasseni, São Mateus de 
Mpango, de Amambo, distrito de 
Marromeu, e de M'bweza, 
venceram grandes distâncias e 
deslocaram-se para a 
Comunidade Luterana São Paulo 
de Sena, a igreja sede da ICCM. 
Os jovens celebraram culto na 

noite do sábado, liderados pelos futuros pastores das tais comunidades, e 
terminaram o encontro no domingo por volta das quinze horas. 
O pastor Manuel Jone Jambo compartilhou a Palavra da Vida naquele 
domingo, e todos os grupos dos jovens apresentaram coros e hinos de louvor e 
adoração a Deus todo poderoso. 
Os jovens da São Paulo de Sena preparam comida para todos os que estavam 
presentes naquele evento, a partir do jantar do sábado até o jantar do 
domingo, visto que os jovens da comunidade luterana de Amambo partiram na 
segunda feira às cinco horas da manhã com o comboio (trem). 
Os jovens de São Paulo de Sena conseguiram as suas despesas financeiras 

fazendo biscates coletivos 
nas machambas (roças) das 
pessoas que precisavam 
dos seus serviços, 
juntamente com as ofertas 
semanais, além das ofertas 
voluntárias de alguns 
irmãos da igreja. 
 Abel Sifa. 
 

3) Reunião de Estudo na Região de Gondola (Chimoio). 

"Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os 
transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim 
vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e 
agradável a ele" (Romanos 12.2). 
Com estas palavras bíblicas, o irmão Abel abriu a sessão do pequeno estudo da 
doutrina cristã de um dia na Comunidade Luterana de Mudima, distrito de 
Gondola, província de Manica, após ter sido convidado pelos irmãos daquela 
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província e confirmado pelo pastor coordenador, Rev Júlio Mineses Nhapigodi. 
Salientando que o irmão Abel foi pioneiro do evangelho naquela província. 
A grande maioria do povo daquela província tem antecedentes pentecostais e 
estão prontos para aprender e seguir a doutrina luterana que apresenta a 
salvação de graça mediante a fé em Cristo Jesus (Ef 2.8). Por isso, convidaram o 
irmão Abel para dar continuidade àquilo que o pastor André ensinou no ano 
passado. 
Dentre as muitas questões apresentadas, as mais notórias foram os seguintes:  

a) Qual a semelhança e a diferença entre a nossa igreja e a Católica 
Apostólica Romana? 

b)  Os sacramentos: Os meios da graça são símbolo ou reais no ato da 
Santa Ceia e do Santo Batismo? Por que batizar crianças? 

c) Cargos e funções na ICCM: os pastores são chamados, ou nomeados pela 
diretoria nacional da igreja para trabalhar com uma certa comunidade 
luterana? Qual é o trabalho do pastor? As mulheres são permitidas a 
ocupar certas funções dentro da igreja? As comunidades luteranas são 
livres em tomar as suas decisões para o desenvolvimento da sua igreja 
ou devem pedir a permissão da diretoria nacional da igreja? 

d) Queremos que o irmão nos ajude a traduzir a liturgia para a nossa 
própria língua. (Obs: A língua nesta região é a Shona, diferente da língua 
Chisena, predominante na maioria das nossas congregações. Este pedido 
foi atendido quando o pastor André esteve lá em novembro. A liturgia 
foi traduzida pelo Ir. Abel e revisada pelos líderes da igreja).  

e) Como é feito o culto fúnebre na Igreja luterana? Visto que quando 
queremos sepultar os nossos irmãos, sempre seguimos o nosso modelo 
pentecostal. 

f) Qual é a importância dos adiáforos? 
Depois do irmão Abel esclarecer tudo, ficaram tranquilos e pediram que os 
estudos sejam mensais. 

E no domingo, dia 21.08, houve culto e o irmão Abel foi escolhido para 
compartilhar a mensagem de Deus, no evangelho segundo São Lucas 10.38-42, 
para as várias comunidades luteranas que estavam presentes naquele 
encontro. As danças e os cânticos marcaram o momento de louvor e adoração 
a Deus todo poderoso. 
No final de tudo, foram dadas ao Rev Júlio Mineses Nhapigodi todas as ofertas 
em produtos que os membros das igrejas trouxeram. A oferta em dinheiro foi 
dada a um irmão que veio de longe, de Morrumbala, para aprender a doutrina 
cristã. 
As refeições bem preparadas pelas mães da igreja local contribuíram bastante 
para o bom andamento do trabalho de Deus. 
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Com isto, depois do almoço de domingo, 
todos se despediram e voltaram para as suas 
casas fortalecidos.  
Abel Sifa. 
 
 

4)  Marromeu Maviga – Ajuda Humanitária 

(Dentre as muitas congregações que receberam Ajuda Humanitária, graças a 
doações do Brasil (IELB), dos Estados Unidos (LCMS – OIM), e da Alemanha e 
outros países europeus (LKM), e da África do Sul (MLC), destacamos neste 
Informativo a distribuição de mantimentos em Marromeu Maviga.) 
 
A comunidade Luterana de Maviga localiza-se no interior do distrito de 
Marromeu província, de Sofala, que dista 169 km da sede da ICCM (Sena), e 30 
km da sede do distrito, na qual o pastor Manuel Jone Jambo é o Pastor 
supervisor, e o sr. Tangwe é o presidente da comunidade. 
Chegamos na manhã do domingo por volta das 10:00h e o pastor antes de 
tudo celebrou culto e fez o batismo de 52 pessoas entre crianças e adultos; 
também partilhou a Santa Ceia do Senhor.  
Antes da distribuição dos produtos alimentares, endereçamos as 
recomendações do pastor Carlos a esta comunidade Luterana de Maviga como 
ele pediu! Em seguida começou a distribuição de mantimentos. O presidente 
sr. Tangwe agradeceu muito pela ajuda recebida, lembrando que esta distante 

e isolada congregação já havia recebido um 
poço com água boa, e ajuda para a construção 
da igreja. Passamos a noite naquela 
comunidade. Além da presença de Cristo 
naquele quarto que dormimos, também os 
mosquitos nos deram companhia até ao 
amanhecer! Contudo, damos a graça a Deus 

todo poderoso que nos levou no dia seguinte bem cedo para a vila de 
Marromeu a fim de fazer o mesmo trabalho de servir a Cristo a qualquer 
custo.  
O Pastor Jambo, o supervisor destas comunidades, agradece do fundo do seu 
coração aos parceiros e doadores da nossa igreja em particular os pastores 
Carlos, André e Airton que incansavelmente tem procurado ajuda para o povo 
pobre e humilde de Moçambique, seja ela para o espírito ou para o corpo! 
"Mulungu mbakuphedzeni mwa pyonsene", traduzido: Deus vos ajudem em 
tudo. 
Abel Sifa. 
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5)  Cado, nova congregação 

(Muitas novas congregações foram formadas, especialmente por iniciativa dos 

futuros pastores. Destacamos mais uma congregação na região de Cado). 

Paulino Zacarias é um dos futuros pastores. Ele 
celebrou o culto da Décima Quinta Semana após o 
Pentecoste na nova igreja afiliada à ICCM junto com 
o aluno da ETE Castigo Amosse, também futuro 
pastor. 
Foi um culto muito especial, visto que pela primeira 
vez o povo daquela localidade entrou em 
contato com a doutrina cristã diferente da 
pentecostal. A pregação da palavra foi do irmão 
Paulino, com a participação de mais de 170 pessoas. 
Salientar que ainda não construíram uma capela, 

mas estão celebrando os cultos 
embaixo de uma árvore! 
Os futuros pastores foram fazer o 
trabalho naquele local, delegados 
pelo Reverendo João Luís Nota, 
pastor supervisor daquele 
distrito! 
Abel Sifa. 

 

6) Culto da Reforma em Três de Fevereiro  

Foi com muita alegria que o povo de Deus da congregação de Três de Fevereiro 
se reuniu no dia 31de outubro de 2019 
para comemorar a Reforma.  Foi um dia 
de relembrar com gratidão a obra que 
Deus realizou através do Dr. Martinho 
Lutero, e que deu origem à nossa igreja 
luterana. Há muita gente em 
Moçambique sedenta pela verdade do 
Evangelho da salvação pela fé em Jesus 
Cristo. Pr. Júlio A. Castomo 
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7) Catecismo Chisena  

Foi uma grande bênção estar com o pastor 
Davis Wowa, presidente da Confessional 
Lutheran Church- Malawi Synod, e visitar as 
duas comunidades do distrito de Nsanje (o 
distrito que faz fronteira com o nordeste de 
Moçambique). Cheguei na sexta feira dia 1° 
de novembro, e dia dois me encontrei com o 
pastor Wowa e sua esposa, e o pastor 
Maganga. O pastor Wowa entregou-me os 

catecismos que trouxera de Pretória, entregues a ele pelo pastor Carlos 
quando o pastor Wowa esteve lá para uma reunião de líderes da Igreja 
luterana na África. Estes são os primeiros catecismos em chisena que foram 
levados a Moçambique. 
No mesmo sábado, visitamos a 
comunidade de Chimombo; e depois no 
domingo uma outra comunidade.  
Também tive oportunidade de observar a 
liturgia da Igreja luterana em 
Malawi, incluindo a Confissão e 
Absolvição dos pecados, o Credo 
Apostólico, o Pai Nosso, a Bênção de 
Arão, que tudo é tão semelhante com a 
nossa liturgia em todos aspectos, menos a pronúncia, que confere com a língua 
deles (chichewa).  
Na segunda feira fiz a manutenção da motorizada, e na terça-feira segui a 
viagem de volta para Sena.  
Foi muito bom ver aqueles irmãos do outro país a confessar a mesma fé 
conosco.  
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Quando os pastores André e Fernando vieram a Moçambique, eles trouxeram 
vários exemplares do Catecismo em Chisena, e foi feita o lançamento oficial 
em Moçambique, com distribuição para os pastores e alunos do Programa da 
Educação Teológica. Estamos aguardando a oportunidade de receber mais 
exemplares para começarmos a distribuir também em todas as comunidades. 
Agradecemos à Lutheran Heritage Foundation – LHF, pelo patrocínio da 
tradução e da publicação. Abel Sifa 

 

8) 16 novembro 2019, Pastor Fernando Huf  

Mais um dia sob a graça... Hoje, 123 
batismos, cinco congregações visitadas - nas 
localidades de Três 
de Fevereiro, 
Chemba, Cado, e 
Licoma. A 
recepção foi 
sempre com muita 

música. No último lugar visitado, quatro 
congregações estavam reunidas para agradecer a 
ajuda humanitária enviada pelos luteranos após o 
ciclone Idai. TAKHUTA (obrigado)! Emocionante 
quando, após o culto, as pessoas traziam pombos, 
galinhas, batata doce, amendoim e cabritos como 
oferta para agradecer. (#Moçambique 
#IdaipassouJesusficou André Plamer Igreja Cristã da 
Concórdia de Moçambique - Seja um parceiro 
https://ielb.org.br/doacoes/projetos/37/missao-
africa) 
Fernando Huf 

 

9) Canalização de Água no Centro de Treinamento e no bairro de Tchola 

O projeto da reposição do sistema de canalização de água no Centro Luterano 
de Formação Teológica (Pousada Luterana) vai beneficiar também o povoado 
do bairro de Tchola. O projeto começou a ser executado no final de fevereiro 
do corrente ano, mas a tragédia que ocorreu no centro do nosso país, 
principalmente na nossa província (Ciclone Idai) fez retardar a execução da 
obra.  
Finalmente a obra está pronta e foi inaugurada na presença do representante 
do governo local, e pelos pastores André e Fernando no final de novembro. 

https://ielb.org.br/doacoes/projetos/37/missao-africa
https://ielb.org.br/doacoes/projetos/37/missao-africa
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Este empreendimento, que 
custou 422.585,00 MT, foi 
patrocinado pela congregação 
“Martin Luther”, de Gottingen, 
Alemanha, sob a liderança do 
pastor Michael Hustenbeck, a 
quem agradecemos de coração. 
O pastor Fernando 
Huf compartilhou a mensagem 

citando o exemplo de Jesus quando conversava com a samaritana no poço 
pedindo-lhe água para beber. Jesus prometeu dar-lhe a água da vida que 
jamais acabaria. Da mesma forma, o pastor Fernando disse que, além de 
termos esta água do rio, é necessário que tenhamos a água da vida que 
somente está em Jesus Cristo. Esta é a nossa Salvação.  
Salientar que os moradores do povoado de Tchola, onde se localiza o nosso 
Centro de Formação Teológica, sofria bastante com os ataques de crocodilos 
quando iam buscar água no rio; mas a partir da data da inauguração oficial 
deste projeto, este sofrimento será somente uma lembrança histórica do povo 
daquele espaço territorial. 
A cerimônia foi encerrada com o discurso do 
representante do governo, que, além de 
agradecer a ICCM por esta grande ajuda, 
também falou da proteção do sistema e das 
torneiras. Sobretudo se comprometeu a 
tratar a água para não criar doenças aos 
beneficiários.  
A execução desta obra foi dirigida pelo pastor 
Manuel Jone Jambo, responsável pelos projetos especiais da ICCM, auxiliado 
pelo sr. Abel, também membro da Comissão dos Projetos Especiais, e contou 
com apoio indireto da diretoria da ICCM e do povoado de Tchola. Abel Sifa.  

 

10) Bíblias de Estudo  

Hoje é dia de agradecer! Bíblias de 
Estudo foram entregues a alguns 
estudantes no Centro de Formação 
da Igreja Cristã da Concórdia em 
Moçambique. Muitas pessoas, com 
ofertas e apoio, fizeram com que 
esse dia chegasse. TAKHUTA 
(obrigado)! Fernando Huf 
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11) Gondola pós ciclone 

Por onde você passa em Moçambique há 
pessoas trabalhando a terra, preparando o solo 
para a época da chuva que está iniciando. Na 
região de Chimoio, a beleza das frutas e das 
plantações se destaca. 
Fernando Huf 

 

12) Uma palavra de gratidão do Pastor André 

Amados irmãos em Cristo Jesus, vos trago boas novas dos irmãos de 

Moçambique, e também a gratidão de muitos irmãos pela ajuda humanitária. 

Os pastores Fernando Huf e 

André Plamer, estiveram em 

Moçambique em novembro, 

por duas semanas. Lá deram 

continuidade ao processo de 

formação da ETE (Educação 

Teológica por Extensão). Este 

ano foi trabalhado o Módulo 

VI. No próximo ano, em 2020, está prevista a formatura de um grupo com 

aproximadamente 18 candidatos, caso conseguirem concluir as etapas que 

ainda faltam. 

A vida em Moçambique pós 

ciclone alterou bastante, pois os 

preços aumentaram, a economia 

ficou ainda mais instável, mas em 

meio a essas mazelas sociais a 

Palavra de Deus cresce forte no 

coração das pessoas. Após o 

Ciclone Idai, em todas as igrejas 

que nós visitamos aumentou o número de fiéis. Na Província de Manica, um 

grupo com mais de 100 fiéis entrou em contato para unir-se aos luteranos, pois 

tem ouvido os testemunhos dos irmãos e isso cativa a todos. Além deste 

grupo, pelo menos um lugar diferente por semana entra em contato 
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solicitando a Igreja Cristã da Concórdia em Moçambique na sua aldeia, 

cidade... etc. Mas os trabalhadores ainda são poucos... orai pela igreja em 

Moçambique. 

Em resumo os trabalhos ficaram assim resumidos em duas províncias: 

Província de Sofala, onde predomina a língua Chisena. Lá onde está o Centro 

de Formação Luterano, os alunos tiveram aulas da ETE, os pastores tiveram 

aula sobre Simbologia em Apocalipse, e vários cultos foram celebrados, com 

batizados, fortificação dos irmãos e visitas a igrejas recém-formadas. Na 

Província de Manica: Os irmãos, a pedido das lideranças, tiveram aulas de 

fortificação na fé com relação à Mordomia das Ofertas, às vezes em igrejas 

cobertas de lona e capim, outros embaixo de árvores frondosas, mas todos 

estão sendo alimentados na Palavra e graça de Deus. Eu os considero como os 

cristãos de Beréia, pois são nobres como os tais, revisando todo ensino à luz 

das escrituras. Agradecemos a Deus que nos protegeu em mais esta viagem.  

André Plamer. 

13) Feliz Natal  

Queridos amigos, estamos no Advento, lembrando a primeira vinda de Cristo e 

nos preparando para a sua segunda vinda. Seu nascimento foi humilde como é 

humilde a vida do povo em Moçambique. Seu ministério não teve as 

facilidades de transporte que temos hoje, mas andou a pé no meio da poeira, 

entrando em todas as vilas e povoados, como está acontecendo a expansão do 

Evangelho em Moçambique. Sua morte e ressurreição foi para todos, também 

para o povo de Moçambique. Obrigado por suas orações e apoio. Não esqueça 

de acrescentar “MOÇAMBIQUE” na sua lista de presentes para este Natal. 

Ajude para que a missão de Deus possa continuar. As portas e corações estão 

abertos para receber a mensagem da graça de Deus. Não vamos perder esta 

oportunidade, mas vamos colaborar para levar CRISTO PARA TODOS! 

Natali yadidi (Feliz Natal em chisena)  

Khisimisi yakanaka (Feliz Natal em shona).  

Pastor Carlos Walter Winterle - Coordenador do Programa de Educação 

Teológica em Moçambique 

Crédito das fotos: Abel D. Sifa, Castigo Amosse, Júlio A. Castomo, André Plamer, Fernando Huf. 
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Em tempo: Recebemos hoje o relato e as 
fotos abaixo. O pastor Jambo e o líder leigo 
Abel só tiveram condições de visitarem o 
local no dia 06 de dezembro, e enviaram 
este relato:  
 
"Foi na sexta-feira da semana passada na 
tarde do dia 23 de novembro quando 
vimos um fenómeno climático que parecia 

uma escuridão de fumaça que vinha em nossa direção acompanhado por um 
ruído turbulento que dava muito medo semelhante ao som duma jiboia ferida. 
De repente, as pessoas que estavam a buscar água na bomba perto da nossa 
igreja fugiram para dentro igreja, mas sem se 
perceber, somente vimos o telhado da nossa 
igreja fora do lugar, sem nenhuma pessoa se 
machucar, e as outras telhas de zinco foram se 
embater contra bananeiras, mangueiras e 
papaieiras. Quando isto acontecia, as pessoas 
estavam chorando e outros a fugirem 
procurando abrigo. Claramente vimos o 
livramento de Deus nesta tragédia, pois 
ninguém foi machucado e nem morto. Somente 
duas casas dos membros danificaram-se 
razoavelmente e no mesmo dia foram 
consertados. Foi um vendaval que durou poucos minutos, mas estragou 
algumas casas, a igreja e árvores". 

 
Este foi o relato dos membros da 
igreja, o leigo e o futuro pastor 
daquela comunidade luterana.  
 
Trata se da C.L de Marromeu Maviga, 
onde o Reverendo Manuel Jone 
Jambo é o responsável das igrejas 
daquele distrito.  Salientar que esta 
foi uma das igrejas construídas no 
ano passado pela doação dos nossos 
irmãos (parceiros) dos EUA.  
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Perante esta tragédia, o povo não tem 
como superar os danos materiais para a 
sua reconstrução, visto que os custos 
são enormes e já estamos a entrar na 
época chuvosa em que a celebração dos 
cultos será um grande desafio por causa 
da chuva. Mas cremos que mesmo 
sendo difícil, estarão cultuando e 
agradecendo a Deus que os livrou do 
vendaval e salvou-os da morte, do pecado e do diabo. (Este casal teve a casa 
destelhada, mas logo recuperou o prejuízo) 
 

Assim pedimos a todos que continuem 
orando e apoiando o povo da CL de 
Maviga em Marromeu e também da 
outra congregação próxima, 
,Saloni, seja direta ou indiretamente.  
 
Deus acima de tudo.  
Ir. Abel Sifa.  
 


