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PALAVRA DO COORDENADOR

É possível contar as bênçãos de Deus? Por mais que as enumeremos, elas não
têm fim. Deus é gracioso e derrama as suas bênçãos especialmente através do
Evangelho onde quer que ele for pregado.

Deus tem derramado muitas bênçãos sobre a sua igreja em Moçambique. A
segunda semana de dezembro vai entrar para a história da Igreja Cristã da
Concórdia em Moçambique. 15 novos pastores foram ordenados no dia 10 de
dezembro, e uma Convenção Nacional (11 de dezembro) elegeu uma nova
diretoria, que foi instalada no domingo, dia 12 de dezembro.

Como os pastores brasileiros que estavam se preparando para ir a Moçambique
para estes eventos não ganharam seu visto em tempo, foi convidado o
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Presidente da Igreja Luterana Confessional de Malawi, Rev. Davis Wowa, para
assessorar os irmãos da ICCM nestes eventos. Malawi faz divisa com
Moçambique.

Os relatos recebidos do pastor Wowa e do recém ordenado pastor Abel Sifa
nos dão uma ideia de como Deus se mostrou presente com suas bênçãos
nestes eventos.

A ICCM continua crescendo, e cada vez mais pessoas pedem que a ICCM se
faça presente em suas localidades. O campo de trabalho é grande e as portas
estão abertas. Moçambique continua sendo “uma terra fértil para o
Evangelho”, como costuma dizer o pastor André.

Agradecemos todo o apoio recebido por parte de nossos parceiros e doadores.
Tenham a certeza de que este investimento no Reino de Deus em Moçambique
vale a pena.

Pastor Carlos Walter Winterle

ORDENAÇÃO – ASSEMBLEIA NACIONAL – INSTALAÇÃO DA NOVA DIRETORIA
(falta receber o relatório de Moçambique).

O Rev. Davis Robert Wowa, da Igreja Luterana Confessional de Malawi,
convidado especial para dar assistência à Diretoria da ICCM nos importantes
eventos dos dias 10 a 12 de dezembro, prestou o relatório abaixo. Não
publicamos o relatório na íntegra, mas selecionamos o que está diretamente
relacionado aos eventos acontecidos.
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“Saudações em nome de nosso Salvador Jesus Cristo, que está próximo.
Gostaria de agradecer sinceramente a Deus por sua fidelidade que cumpre
todas as promessas em seu próprio tempo. Também saúdo o Rev. Carlos Walter
Winterle, que coordena o trabalho da missão em Moçambique e também o
nosso Diretor da Missão na África, Rev. Shauen Trump, LCMS OIM, que me
convidaram para ir a Moçambique e cumprir com três tarefas, a saber:
aconselhar a Diretoria da ICCM sobre a ordenação de 15 pastores, aconselhar
na condução da eleição de nova diretoria; e, finalmente, instalar a nova
diretoria em suas funções. Tenho o prazer de informar que todas estas tarefas

foram realizadas de forma sistemática e entusiasta para a glória de Deus.

ORDENAÇÃO DE 15 PASTORES - 10 de dezembro de 2021

Foi um grande dia para os 15 pastores! Os membros das igrejas estavam
animados ao ver os novos pastores caminhando em direção à igreja para a
cerimônia de ordenação. Houve uma grande ululação ao entrarem no
santuário, um dia para não ser esquecido. Convidados do governo ficaram

muito impressionados! As esposas dos novos
pastores estavam testemunhando a ocasião
ansiosamente, homens caminhando
resolutamente para o serviço de Deus. Que
alegria foi para a igreja em Moçambique! A
cerimônia começou com um culto. O pastor
Joseph Maganga - Confessional Lutheran
Church-Malawi Synod (CLCMS) pregou a
partir de 1 Cor 4:1-2 sob o tema: Considerem

estes pastores aqui como servos de Cristo.
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Após o sermão, o presidente da ICCM, Rev. Rui Jalene Souza, presidiu a
ordenação dos 15 pastores. Todos os presentes estavam muito emocionados.
Estava tudo muito bem organizado! Agradecemos a Deus por sua orientação
nesta tarefa.

ELEIÇÃO DA DIRETORIA NACIONAL DA ICCM: 11 de dezembro de 2021

Neste dia, começamos nosso trabalho com a palavra do Senhor do Salmo
100:1-5, onde nos concentramos na fidelidade de Deus. Após a devoção, tive a
oportunidade de destacar algumas qualificações de líderes a partir do texto de
Paulo a Timóteo (1Tim 3:1-7) e explicar aos delegados e pastores presentes na
sala de votação. Foi tudo tranquilo e bem disciplinado. Havia 48 qualificados
para votar, entre pastpores e leigos. O processo de votação foi o de utilizarmos
o voto secreto usando cédulas. Isso agradou a todos. A apuração foi feita por
um representante escolhido entre eles. Todo o processo de votação foi muito
aberto e não houve nenhum motivo de suspeitas. Assim, os seguintes foram
eleitos como novos membros Diretoria da ICCM:

Presidente, Rev. João Luis Nota

Vice-Presidente: Rev. Manuel Jone Jambo

Secretário Geral: Rev. Abel Domingos Limpeza Sifa

Pastor do Conselho de Pastores: Rev. Paul Ernesto Mineses

Tesoureiro: Rev. Rui Jalene Souza

INSTALAÇÃO DA DIRETORIA ELEITA, 12 de dezembro de 2021

Foi um dia feliz para todos os membros da ICCM, incluindo os convidados do
lado do governo e os principais membros do Departamento Religioso do
governo que estiveram presentes. Todos ficaram felizes, canções de louvor
foram cantadas, as pessoas dançaram e ulularam. Os membros eleitos foram
chamados à frente para responder perguntas preparadas a partir do livro da
Ordem de Instalação. Eles fizeram o juramento de cumprir as instruções da
palavra de Deus e prometeram também servir a igreja, e não ser servidos. Os
membros/delegados presentes os aceitaram como sua nova Diretoria Nacional
para servi-los com a Palavra e os Sacramentos em verdade e pureza como
Cristo ordenou (Mateus 28:19-20) "A instalação foi feita de forma muito
sistemática e agradável a todos" comentou um dos representantes do governo.
Da nossa parte, ficamos felizes em ver que tudo foi feito dentro da boa ordem.
Agradecemos a Deus por isso, recohecendo que somos seus servos. Glória a
Deus!
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Rev. Davis Robert Wowa - Presidente Executivo

Igreja Luterana Confessional - Sínodo Malawi.

(Na foto: Pastor Wowa de estola dourada e ao centro Da. Noêmia, Chefe do
Posto da Vila de Sena (=Sub-prefeita).

CRESCIMENTO E EXPANSÃO:

O mapa mostra as províncias
(estados) em que a Igreja
Cristã da Concórdia está
atuando. Com um começo
modesto em Kapasseni em
2006, a igreja logo se
estabeleceu na Vila de Sena,
às márgens do rio Zambezi,
onde hoje é a sede da ICCM. É
um ponto estratégico para o
desenvolvimento da igreja na
Província de Sofala e, do
outro lado do rio, na Província
de Zambezia, atingindo as
fronteiras de Malawi. Depois a
igreja estendeu-se até a
Província de Tete e, mais
tarde, até a Província de
Manica. Recentemente foi
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fundada uma congregação na capital Maputo.

São mais de 130 congregações e mais de 40.000 membros. O crescimento da
igreja, sob as bênçãos do Espírito Santo, acontece pelo testemunho particular
de cada cristão luterano, pelo esforço conjunto e consciente dos pastores e dos
alunos do Programa de Educação Teológica, e pelo bom nome da igreja que
repercute pelo país. Membros luteranos que vão em busca de oportunidades
de trabalho em outros lugares imediatamente testemunham sua fé e
organizam um grupo de estudo da bíblia e oração, pedidno assistência à
Diretoria Nacional da igreja. Vários líderes de igrejas independentes estão
buscando o apoio da ICCM, pois vêem nela uma igreja que prega o Evangelho
de acordo com a verdade da Bíblia Sagrada. Há uma grande necessidade de
mais pastores bem preparados para firmar estes novos cristãos na verdade da
salvação pela graça, pela fé em Jesus.

NOTÍCIAS DA ICCM: Relatos do Pastor Abel Sifa

06 agosto:  Morrumbala: Sr. Mário Duli

O senhor Mário Duli é o primeiro líder que recebeu o
Evangelho da Salvação pela graça mediante a fé em Cristo
Jesus no distrito de Morrumbala, província da Zambézia, no
final de 2017. 

Ele era um pastor pentecostal que liderava doze (12) igrejas
em Morrumbala. Quando ele se encontrou com o futuro
pastor da nossa Igreja, o irmão Marcelino Massanga,
conversaram bastante sobre a doutrina de salvação. Depois
de entender bem que o homem é salvo pela graça e não
pelas obras, pois Jesus já pagou tudo para a salvação do
homem, o senhor Duli levou esta mensagem para as igrejas
que ele liderava e todos concordaram em seguir a doutrina

luterana confessional.
Assim, ele, junto com a
sua família e todas as
igrejas pentecostais que
liderava tornaram
luteranos confessionais. 
Segundo a recente
estatística, contam hoje
com vinte e uma
comunidades. O sr. Duli
está liderando e expandindo a mensagem de Cristo naquele distrito segundo a
vontade de Deus. Ele ainda precisa muito treinamento teológico confessional,
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bem como os outros líderes que dirigem cultos em diferentes comunidades
luteranas naquele distrito da Zambézia. 

10 agosto: Lamego: sr. Araujo

O senhor Araújo Limpo José, residente em
Lamego, distrito de Nhamatanda, decidiu na
semana passada afiliar-se à nossa Igreja, após
dois anos sem cultuar na Igreja Católica Romana
por motivos doutrinários. 
Ele teve oportunidade de ouvir a doutrina da
igreja luterana por intermédio do senhor
Marcelino, que é líder leigo da nossa
comunidade em Nhansaladzi, no mesmo distrito
de Nhamatanda. Eles eram colegas no exército
moçambicano no tempo de guerra civil. Quando
ouviu o Evangelho da Salvação pela graça
mediante a fé em Cristo Jesus, sem a
intermediação dos santos e das imagens, ele

ficou muito interessado e logo decidiu juntar-se à ICCM junto com a sua família
e a comunidade em geral. 
Esta comunidade localiza-se no interior da pequena vila de Lamego, que dista a
25 quilômetros da vila de Nhamatanda. Neste momento, a recente
comunidade conta
com 289
membros. A
maioria são idosos e
crianças. Esta é a
sexta comunidade
no distrito de
Nhamatanda. 
O maior desafio é a
providência da
alimentação
espiritual de
acordo com a
doutrina luterana
confessional. 

24 de setembro: Projeto Dorcas
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Já se passa quase um ano desde que o projeto Dorcas foi instalado na ICCM.
Esta é uma das atividades desempenhada pelas mães e as jovens luteranas da
nossa Igreja aqui em Moçambique, onde elas aprendem a costurar e bordar
vestuários. 

O grupo das mães e as jovens da Igreja sede na Vila de Sena foram as pioneiras
deste trabalho. Começou com uma máquina de costura e algumas linhas e
agulhas para o bordado. Depois, inspiraram algumas mães da Comunidade
Luterana São Pedro de Chemba e de Cado. Com a ajuda da esposa do pastor
Carlos Winterle, Da. Lídia, quando estavam a sair da África do sul, e também de
outros doadores, conseguimos comprar mais duas máquinas de costura e
algumas linhas, tecidos e moldes para o corte das peças para costurar. Depois
conseguimos expandir o trabalho para as mães da província de Tete. 

Neste trabalho, as mães e as jovens continuam aprendendo e são monitoradas
por um instrutor de muita experiência no trabalho, o Sr. Cipriano Augusto. 

O projeto Dorcas vem para melhorar a vida familiar e a Igreja, principalmente
para as mães, que muitas vezes não praticam uma atividade profissional de
rendimento. Pois essa é uma oportunidade louvável em que o próprio Deus
proporcionou para elas a fim de ajudar as suas famílias e a Igreja em geral. 

Entretanto, o projeto cresceu. Agora totalizam quinze grupos em quatro
províncias onde a nossa Igreja está a atuar fortemente.  Infelizmente, a falta de
material de trabalho tem sido o grande desafio para o recém projeto das mães
luteranas em Moçambique. Temos falta de máquinas de costura, tesouras,
linhas, tecidos, agulhas, etc., para suprir os quinze grupos existentes. Vários
outros grupos estão se formando em outras comunidades luterana da ICCM.
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O mercado é viável e acolhedor para a venda do produto final. Tudo o que é
produzido é vendido, e são muitas as encomendas de trabalho.

Agradecemos a todos que apoiam este projeto e os que vão abraçar esta
atividade das mães luteranas de Moçambique, e pedir que continuem orando
pelo trabalho das mães bem como de toda Igreja. Também este projeto é um
meio para levar pessoas a Cristo Salvador, a fim de receberem a Salvação de
graça mediante a fé em Cristo Jesus. 

Obs.: Este é um bom projeto para ser abraçado por Departamentos Femininos,
que poderiam doar o valor de uma máquina de costura, tesouras, etc. O valor
médio de uma máquina, incluindo o transporte de buscar uma máquina na
cidade da Beira, é de R$ 2.400,00. Outro tanto é necessário para a compra de
equipamentos (tesouras, agulhas de tricô, etc.), tecido e linhas/lãs. Isto é para
apoiar um grupo.

03 de outubro: Projeto Agro: Relatório e planos
“Que aqueles que semeiam
chorando façam a colheita com
alegria!" (Sl 126:5)

Os membros em todas
comunidades luterana que
implementaram o projeto
Agro-Lutero da ICCM já
provaram esta verdade bíblica
na sua vida.

Até este momento, temos a certeza de que as bases do projeto Agro-Lutero já
foram estabelecidas. Por isso, louvamos e glorificamos a Deus por fazer com
que este trabalho seja hoje uma realidade para a Igreja por meio dos nossos
parceiros e doadores. Rogamos a Deus para abençoá-los em ricas medidas nas
suas vidas.

A reunião dos membros executivos do Projeto Agro-Lutero da ICCM foi uma
grande benção e produtiva. A reunião contou com a presença do pastor
presidente da ICCM. Foi prestado o seguinte relatório:

1) Dos 22 grupos da campanha 2020/2021, quatro grupos não conseguiram
chegar ao fim, causados por vários motivos sociais, dentre eles: morte de um
dos gestores e mudança de residência de outros. 

2) Os 18 grupos que permaneceram, cultivaram e produziram diferentes
culturas, segundo a capacidade produtiva de cada grupo. 
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3) Os grupos ativos conseguiram ganhar 70% para o benefício dos membros
integrantes do projeto, enviando 30% para o fundo do projeto Agro-Lutero da
ICCM. 

Os trinta por cento (30%) desta campanha 2020/2021 beneficiaram as
seguintes áreas ou atividades:

1) A compra duma machamba (roça) de dois hectares em Marromeu Amambo
para a produção de diversas culturas. Esta machamba vai sustentar
diretamente o fundo executivo do projeto. A machamba vai ser administrada
pelos membros executivos do Agro-Lutero em coordenação com os futuros
pastores daquela comunidade luterana. 

2) Ajudou três membros de duas comunidades luteranas pertencentes ao
Agro-Lutero nas suas para uma formação básica micro profissional nas
seguintes áreas: Educação infantil, Informática, Culinária e Eletricidade
instaladora. 

3) Providenciou sementes de milho, gergelim e mandioqueira para a próxima
campanha 2021/2022. Infelizmente, não conseguimos ter banco de sementes
para a horticultura devido à fraca produção causada pelas mudanças
climáticas. Mas pensamos em comprar sementes para a campanha agrícola
vindoura. 

4) Ajudou a ex-esposa do ex-pastor Júlio Albano Castomo com produtos
alimentícios e vestuário quando ela perdeu quase tudo no incêndio da sua
casa, onde vive com os seus filhos. 

Face aos desafios desta campanha agrícola, estamos orando e pedindo socorro
a Deus, por intermédio dos nossos parceiros e doadores, para suprir aquilo que
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não vamos conseguir alcançar sem ajuda externa. Nisto destacamos nossos
planos:

1) Atendimento dos novos grupos em material agrícola e sementes. 

2) Alocação de meio de transporte para facilitar a rotina da supervisão das
atividades do projeto nos grupos do Agro-Lutero. 

3) Construção do armazém para guardar produtos e os utensílios agrícolas. 

4) Investimento na área da criação de animais (pecuária). 

5) Intensificar as reuniões com os gestores dos grupos agrários do projeto para
a troca de experiência de modo que tenhamos melhor produção e
produtividade nos grupos agrícolas do Agro-Lutero da ICCM, dentro das
comunidades luterana. 

6) Enviar alguns membros do Agro-Lutero para centros de formação agrária a
fim de serem capacitados em matéria de agricultura comercial para ter
melhores rendimentos das suas produções. 

7) Alocar e mecanizar uma machamba para servir de campo de experiência
agrária do projeto Agro-Lutero da ICCM. 

Muito obrigado pela atenção dispensada.

"Quem não trabalha não coma também (2Ts 3.10).

Abel Sifa, coordenador do Agro-Lutero da ICCM. 

APOIO A MOÇAMBIQUE

1) Congresso de Leigos:

Nos dias 26 a 28 de novembro
aconteceu em Curitiba, PR o IX
Congresso Regional de
Homens Luteranos. O pastor
Winterle foi convidado para
palestrar sobre a Missão de
Deus em Moçambique. Os
leigos do Distrito Paraná Leste
junto com os leigos do Paraná
entregaram um cheque
simbólico no valor de R$

50.000,00 para a construção da igreja no terreno do futuro Seminário da ICCM.
Outros valores entraram durante o congresso. A gestão anterior da Liga de
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Leigos Luteranos do Brasil já havia encaminhado uma oferta substancial para a
Educação Teológica em Moçambique; e a atual gestão também tem entre seus
projetos apoiar Moçambique. Agradecemos de coração este apoio dos leigos
luteranos.

2) Projeto da igreja do Seminário em Moçambique:

Por enquanto ainda não temos um seminário no sentido formal da palavra.
Mas temos um Programa de Educação Teológica, coordenado pelo Seminário
Concórdia de São Leopoldo, RS, Brasil. Os cursos são oferecidos de maneira
intensiva uma ou duas vezes ao ano. São mais de 80 alunos, dos quais 15
concluíram o curso começado em 2015 e foram ordenados no dia 10 de
dezembro. O sr. Charles de Almeida Ferreira, Arquiteto e Urbanista, apoiador
de Moçambique, atendeu o nosso desafio e projetou uma igreja para o campus
do futuro seminário. Há uma congregação no local, que se chama “São
Zaqueu”, lembrando que Jesus aceita o pecador e, como Jesus disse na visita a
Zaqueu: “Hoje houve salvação nesta casa” (Lucas 19.9). Agradecemos ao irmão
Charles pela doação do projeto.

3) O Distrito Verdes Vales, da IELB, encaminhou uma oferta de R$ 60.000,00
para a construção de uma igreja em Moçambique. Muito obrigado! Uma igreja
de tijolos em Moçambique significa estabilidade e credibilidade para a igreja
diante da sociedade local e é motivo de crescimento para a igreja.

4) O pastor emérito da IELB, Rev. Guido Goerl, 93 anos, pinta quadros. Numa
edição do Mensageiro Luterano ele leu um artigo sobre a igreja em

Moçambique, em que um visitante, após o
culto, disse ao pastor local: “Essa é a religião
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que queremos em nossa vila.” Essa leitura o motivou a ajudar. Assim, como
ainda continua a pintar, decidiu vender seus quadros e enviar toda a renda para
a Educação Teológica em Moçambique. A quantia já enviada conseguiu ajudar
oito estudantes durante o período de um ano. Seus filhos ajudam na venda dos
quadros.

4) São vários os doadores regulares e esporádicos que contribuem
diretamente para a caixa do FAPI – Fundo de Apoio a Projetos da IELB. Na
medida em que recebemos cópia do recibo de depósito, fazemos contato com
o doador, agradecendo.

5) Os parceiros internacionais continuam ativos no seu apoio a projetos em
Moçambique. Agradecemos aos irmãos e irmãs dos Estados Unidos, da
Alemanha, do Canadá, da Inglaterra, da Áustria, da Hungria, de Portugal, da
África do Sul e do Brasil por todo o apoio recebido.

MENSAGEM DE NATAL

A Igreja Luterana em Moçambique está se
preparando para celebrar o Natal. Não é o
corre-corre a que estamos acostumados,
comprando presentes, ensaiando a programação
para a noite de 24 de dezembro, ensaios do coral,
arrumação e decoração das casas e igrejas,
programando viagens para ver os familiares...

A Igreja Luterana em Moçambique está se preparando para celebrar o Natal.
Os cultos estão sendo programados, as leituras bíblicas estão sendo
compartilhadas para que todas as igrejas tenham a mesma mensagem bíblica,
o coral dos jovens está ensaiando. Um almoço simples com a família será
preparado no dia 25.
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(Na foto: Pastor João Luis Nota e sua família celebrando o Natal ano passado)

Ainda há preocupação com a COVID-19 e nem todas as igrejas têm um
termômetro e outros equipamentos para cumprir com as ordens do governo.
Mas uma verba especial providenciada pela igreja irmã dos Estados Unidos, a
LCMS, possibilitará a compra de mais uma leva de termômetros. O governo,
compreendendo as dificuldades de adquirir todos os equipamentos
necessários, autorizou a higienização das mãos com água e cinza na falta de
sabão ou de álcool gel. Máscaras estão sendo confeccionadas pelo grupo de
mães que se organizou no Projeto Dorcas.

CRISTO É PARA TODOS, também para o povo de Moçambique. O que importa
no Natal é a mensagem do anjo: “Eis aqui vos trago boa-nova de grande
alegria, que o será para todo o povo: é que hoje vos nasceu, na cidade de Davi,
o Salvador, que é Cristo, o Senhor” (Lucas 2.10,11). Esta mensagem passou de
boca em boca e continua sendo espalhada em Moçambique e pelo mundo
todo.

Graças ao apoio de muitos irmãos das igrejas parceiras, moçambicanos estão
sendo preparados para serem pastores, igrejas estão sendo construídas, a fome
está sendo minimizada, projetos de desenvolvimento estão sendo realizados, e,
acima de tudo, o Evangelho está sendo pregado em cada vez mais lugares. Hoje
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já são mais de 40 mil cristãos luteranos batizados que fazem parte da Igreja
Cristã da Concórdia em Moçambique e que celebrarão o Natal cristão. A igreja
está se organizando e pegando corpo. Sob nova liderança, eleita recentemente
em Convenção Nacional acontecida no dia 11 de dezembro, planos de
crescimento e desenvolvimento estão sendo traçados para o novo ano.

Lembre em suas orações e ofertas do povo moçambicano, tanto dos que já
chegaram à fé em Jesus como dos que ainda estão nas trevas, esperando que
alguém vá visitar o lugar remoto onde vivem e lhes mostre a Luz do Natal:
Jesus Cristo, o Filho de Deus, nosso Salvador.

Pastor André, sua esposa Maíra e a
filha Mirela estão se adaptando à
realidade de Macapá, no extremo
norte do Brasil, onde passa a linha
do equador. Os desafios
missionários e as distâncias de
pontos a serem atendidos são
grandes.

Pastor Carlos e sua esposa Lídia estão bem
adaptados em Santa Cruz do Sul. Apesar de
aposentado, são muitas as oportunidades de
trabalho presencial e online, colaborando com a
congregação local, com a igreja nacional e com
Moçambique.

Agradecemos o apoio e o carinho de todos e
desejamos um Feliz Natal e um Abençoado
Ano Novo, sob as bênçãos de nosso bom Deus.

Pastor Carlos Walter Winterle

(Foto: Em frente à igreja “Da Santa Cruz”, em Santa
Cruz do Sul)

PEDIMOS ORAÇÕES:
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De gratidão:

- Pelos bons resultados de colheita obtidos pelo Projeto Agro-Lutero.

- Pelos 15 novos pastores ordenados da ICCM.

- Pelo bom espírito de paz e cooperação que reinou durante os eventos de
Ordenação, de Convenção Nacional com eleições, e do Culto de Instalação.

- Pelo crescimento da ICCM.

Intercessões:

- Em favor da nova Diretoria da ICCM, para que trabalhem em harmonia,
visando sempre o crescimento do reino de Deus.

- Por bom tempo, para que as chuvas não causem inundações.

- Por fidelidade por parte dos novos membros, que abandonem as práticas
antigas e dirijam suas vidas pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo.

- Para que o pastor André, o pastor Joel e o professor Leonídio consigam seus
vistos para irem a Moçambique em março/abril do ano que vem.

- Pelo pastor André e sua família, pelas situações difíceis e desafiantes que
estão enfrentando no vasto campo de trabalho missionário em Macapá.

Crédito das Fotos: Pastor Abel Sifa, pastor João Luis Nota, pastor Davis Wowa e aluno da ETE
Paulino Zacarias
Este Informativo é publicado em português, inglês e alemão. Agradeço aos revisores:
Português: Pastor André B. Plamer
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Inglês: Dr. Bálintné Kis Beáta
Alemão: Pastor Martin Benhöfer
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