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INFORMATIVO MOÇAMBIQUE JULHO 2022 

EDITORIAL 

Mais uma etapa do Programa de Educação Teológica (PET) chega ao fim. O 

pastor André Plamer e o prof. Leonídio Gorl estiveram 

em Moçambique e lecionaram cursos intensivos por 

quase três semanas, semanas, além de atenderem 

vários outros compromissos. Veja o relato detalhado do 

pastor Abel Sifa, Secretário Geral da ICCM, nesta edição 

do Informativo. 

Os projetos continuam sendo bem desenvolvidos. Igrejas estão sendo 

construídas; o Projeto Agro-Lutero está ajudando muitas famílias a terem o 

que comer e a ganhar algum dinheiro vendendo parte da produção; a Diretoria 

Nacional está visitando os pastores e as novas congregações; as mulheres 

estão se aperfeiçoando cada vez mais no projeto Dorcas, costurando para a 

família e aceitando encomendas; e Cristo continua sendo pregado onde houver 

uma oportunidade de testemunho. 

As bênçãos de Deus são visíveis. Agradecemos a todos os doadores que 

apoiam a missão de Deus em Moçambique. Divulgue esta missão e consiga 

mais patrocinadores. Coloque em seu testamento um valor destinado a 

Moçambique. Recebemos duas ofertas substanciais provenientes de heranças, 

que vão permitir o início da construção de alojamentos no futuro Seminário. É 

uma exigência do governo que tenhamos boas instalações para alojar os 

candidatos e para lecionar. 

Continuamos à disposição para responder questões e para orientar ofertas 

especiais. “De grão em grão a galinha enche o papo”: sua oferta, juntada às 

demais, possibilitam a Educação Teológica em Moçambique e o 

desenvolvimento dos projetos. 
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Como temos feito, compartilhamos também neste Informativo vários relatos 

das atividades enviados pelo Pastor Abel Sifa. 

Rev. Em. Carlos Walter Winterle 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TEOLÓGICA – PET 

Queremos agradecer imensamente à IELB e aos demais 
parceiros da nossa igreja aqui em Moçambique pelas 
orações e contribuições monetárias para a 
materialização do trabalho de Deus na área do ensino 
da palavra de Deus. Pois, devido à COVID, ficamos mais 
de dois (2) anos sem estudo formal monitorado pelo 
Seminário Concórdia de São Leopoldo, Brasil, que 
coordena a nossa Educação Teológica. E o 
agradecimento particular da ICCM é endereçado aos 
pastores André e Leonídio por aceitar e cumprir o 
desafio de vir para a África, dentro da cultura, clima, comida diferente. 
Além disso, expostos a doenças típicas de África, como malária e outras. Com 
isto, ainda estamos orando pelo pastor e professor Leonídio para que Deus 
continue cuidando o tratamento e acompanhamento da malária que contraiu 
em nossa terra.  
O Relatório segue. 
Pastor Abel Sifa 
Secretário Geral da ICCM 
 

RELATÓRIO  

Os pastores André Plamer e Leonídio Goerl, ambos da IELB, foram recebidos no 
aeroporto internacional da Beira na madrugada no dia 06 de maio, sexta-feira 
do ano corrente, quando eram 00:06, pelo pastor Abel Sifa, o secretário-geral 
da ICCM, enviado pelo pastor presidente nacional para receber e acompanhar 
os pastores brasileiros. A previsão da chegada dos hóspedes era para o dia 05, 
quinta-feira do mesmo mês, mas não foi possível devido ao atraso no embarque 
e desembarque de voos moçambicanos (Maputo a Nampula, de Nampula a 
Beira).  
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Na mesma sexta-feira, fomos apresentá-los ao 
governo provincial. Ao representante do governo 
foi oferecido o Mensageiro Luterano de março, o 
qual reporta a ordenação de 15 pastores em 
Moçambique. Salientar que o pastor André 
compartilhou a palavra de Deus e orou em favor 
dos pedidos colocados pelo chefe provincial do 
Departamento de Assuntos Religiosos: casamento 

civil e estudos na faculdade. Também aproveitamos a estadia em Beira para 
comprar material para o os cursos e um gerador para a iluminação no seminário. 
A realização do culto na Comunidade Luterana “Jesus Salvador”, da Beira, 
marcou o final das actividades da sexta-feira.  

No sábado, dia 07 de maio viajamos bem cedo 
para Gondola e nos hospedamos no hotel 
chamado UNYKISS. No mesmo dia fomos 
visitar a Comunidade Luterana “São Tiago”, de 
Mudima, onde os pastores André e Leonídio 
fortificaram (fortaleceram) os irmãos com a 
Palavra de Deus, seguindo o resumo do 

estudo da liturgia. Depois do almoço oferecido pela comunidade, seguimos no 
período da tarde para Comunidade Luterana “Cristo para Todos”, que se localiza 
na cidade de Chimoio. Ali também foi 
feito o ensino da Palavra de Deus para 
a fortificação dos irmãos pelos 
mesmos pastores. Depois voltamos 
para o hotel, afim de descansarmos e 
nos prepararmos para o culto do dia 
seguinte. 

No domingo, dia 08 de maio, participamos no 
culto na Comunidade Luterana “Santo André” 
em Gondola sede, onde juntaram-se seis 
comunidades luterana vindas de diversos locais 
para ouvir a Palavra de Deus. O pastor Leonídio 
foi o pregador do 

dia. Depois do almoço oferecido pela comunidade 
daquele local, aproveitamos o período da tarde 
para conhecer o local histórico denominado 
“Monte Cabeça de Velho”.  
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No dia seguinte viajamos para 
Sena, onde temos o nosso 
seminário. Foi uma trajetória 
cansativa e desgastante, porque a 
estrada tem muitos buracos e 
covas. Passamos via Vunduzi e 
Maringue, mas damos graças a 
Deus, pois não tivemos nenhum 
transtorno pelo caminho. 

Contando o motorista, éramos cinco pessoas no carro alugado: pastores André, 
Leonídio, Abel e o irmão Remos Joni Fani. Chegamos no seminário por volta das 
16 horas e fomos recebidos pelos pastores que estavam a terminar com os 
preparativos para as aulas da ETE. Como é de costume, o pastor André ajudou 
os pastores nas atividades e mostrou ao pastor Leonídio a propriedade do 
seminário em via de desenvolvimento. 

Na terça-feira, dia 10 de maio, começamos com as aulas de Homilética com o 
professor Leonídio, que duraram dois dias. Nos outros dois dias aprendemos 
sobre as Confissões Luteranas com o professor André. Na quarta-feira, dia 11 de 
maio, depois de jantar, os nossos missionários apresentaram o material que 
trouxeram do Brasil para a ICCM, incluindo os presentes doados pelos filhos do 
falecido pastor Horst Kuchenbecker.  

No sábado, dia 14 de maio, fomos visitar as três (3) comunidades luteranas do 
distrito de Maringué, as quais se reuniram para economizar tempo. Fomos bem 
recebidos com cânticos de louvores e danças típicas africanas. O pastor Leonídio 
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foi o pregador do dia e o pastor André explicou sobre o modo correto de ofertar 
segundo a palavra de Deus. Por último, as comunidades ofereceram um bode 
para comermos no seminário, sem esquecermos do lanche improvisado, porque 
já estávamos acima das horas previstas para fazermos mais um culto da tarde 

nas comunidades de Cado. Com 
certeza também foi um culto 
muito comovente e o pastor 
André foi o pregador naquela 
Comunidade Luterana “São 
Paulo” de Nhachiwa. Voltarmos 
ao seminário bem tarde, pois a 
distância era longa. 

Dia 15 de maio, domingo, fomos passar (celebrar) culto na comunidade “São 
Pedro” de Chemba-sede e o pastor Leonídio pregou a palavra de Deus para os 
fiéis daquela Igreja. No período da tarde fomos visitar a casa do pastor Nota e 
aproveitamos para conhecer um pouco a vila de Chemba. Na volta para o 
seminário passamos a visitar a família do pastor Jacobe e a igreja da Comunidade 
Luterana “São Timóteo” de Três de Fevereiro. O pastor Jacobe aproveitou a 
boleia (carona) para o seminário.   

Segunda-feira, dia 16 de maio, começamos de novo com as aulas lecionadas pelo 
professor Leonídio sobre Aconselhamento Pastoral e fechamos as aulas com 
Religiões Comparadas, lecionado pelo pastor André na quinta-feira dia 19.  



6 
 

Na sexta-feira, dia 20 de maio, houve dispensa dos estudantes para irem às suas 
casas afim de buscar as esposas para o Encontro das Esposas dos Pastores junto 

com seus maridos. Na mesma sexta-feira 
fomos realizar as actividades eclesiásticas 
no distrito de Mutarara: no período de 
manhã, visitamos a igreja em construção 
na Comunidade Luterana “São Martinho 
Lutero” de Minjale, onde o pastor André 

fortificou os membros com a palavra de Deus. Estavam reunidos representantes 
de três (3) comunidades luteranas que vieram para receber os missionários e 
ouvir a Palavra de Deus afim de leva-la para as suas comunidades. Também 

aproveitaram para ver e ouvir sobre a 
bomba de água que está avariada, 
causada pela insuficiência do lençol 
de água. Recebemos duas galinhas 
oferecidas pela comunidade. Na 
tarde do mesmo dia, fomos ao culto 
de inauguração do templo da 
Comunidade Luterana “São Tiago” de 
Mutarara-sede. A cerimônia de 

inauguração foi realizada pelo pastor presidente da ICCM, reverendo João Luís 
Nota. O pastor Paulo dirigiu a liturgia e o pastor Leonídio compartilhou a palavra 
de Deus. Esta igreja foi construída com o apoio da IELB e da LCMS. Voltamos 
para o seminário muito tarde, depois duma refeição oferecida pela comunidade.  
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No sábado, dia 21 de maio, aconteceu o Encontro de Famílias Pastorais. Fomos 
abençoados com o ensino sobre o Ministério Pastoral no período da manhã, 
lecionado pelo professor Leonídio; e à tarde tivemos um pequeno estudo 
didático sobre a família cristã com o pastor André. Nesta didática, as esposas 
ganharam capulana (peça de tecido) como presente do amor doadas pelos seus 

esposos. E cada esposa também 
presenteou o seu esposo com um 
mimo individual e satisfatório.  As 
esposas dos pastores tiveram 
oportunidade de saber sobre o 
ministério dos seus esposos; 
também lamentaram bastante sobre 

o sustento das famílias pastorais, atendendo e considerando 
que as comunidades luteranas da ICCM ainda não conseguem 
sustentar os seus pastores.  

Na noite do mesmo sábado, aconteceu o colóquio do irmão 
Remos Joni Fani e foi aprovado perante a diretoria da ICCM 
junto aos professores da ETE. Com isto, ele foi aceito como 
pastor da ICCM e comissionado para a província de Manica, a 
sua terra natal. 
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No domingo, dia 22 de maio, foi a formatura (graduação) dos 15 pastores já 
ordenados no ano passado. Também foi feita a ordenação do pastor Remos Joni 
Fani. O culto de formatura contou com a presença dos membros das três 
comunidades luterana mais próximas, membros do governo e líderes 
comunitários. A cerimônia de ordenação do pastor Remos foi feita pelo pastor 
presidente da ICCM, Rev. João Luís Nota. O professor Leonídio compartilhou a 
palavra de Deus e dirigiu a formatura. O pastor Andre explicou sobre o modo 
correto de ofertar segundo a palavra de Deus e secretariou a formatura. 
Terminado o culto da formatura, voltamos para o seminário para almoçarmos e 

prepararmos a viagem de volta 
para Beira no dia seguinte. 
Ainda na noite do domingo 
fizemos uma reunião para 
tratarmos sobre o Memorando 
de Entendimento (MOU) entre 
parceiros que apoiam 
Moçambique. 

No dia 23, segunda-feira seguimos a viagem de volta para Beira. Passamos por 
Gondola e nos hospedamos de novo no hotel Unykiss. No dia seguinte, 24 de 
maio, fizemos o culto no período da manhã na Comunidade Luterana “São 
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Zaqueu” de Metuchira. Mas antes fomos 
nos apresentar ao chefe da localidade na 
qualidade do representante do governo 
local e fomos bem recebidos. Na tarde do 
mesmo dia também se realizou o culto na 
Comunidade Luterana “Amor de Deus” de 
Nhamatanda Vila. Depois do culto, fomos 

de motocicletas para Maguimba, o 
local onde os elefantes estão a 
destruir culturas diversas e 
matando pessoas. Este foi o 
primeiro local em que foi 
estabelecida a nossa Igreja no 
distrito de Nhamatanda. E no 
mesmo dia fomos dormir no hotel 
Savoy em Beira.  

No dia 25 de maio, quarta-feira, 
pela manhã fomos visitar a 
praia e conhecer um pouco da 
cidade da Beira. E no período da 
tarde foi realizado o culto de 
despedida na Comunidade 
Luterana “Jesus Salvador” em 
Beira, onde recebemos 

presentes de camisas estilo africano. No culto, o pastor Leonídio pregou a 
palavra de Deus e o pastor 
André explicou sobre o 
modo correto de ofertar 
para Deus, segundo as 
Escrituras. Depois 
voltamos para hotel 
naquela noite. Mas antes 
de irmos a cama, tivemos 
um jantar marcante de 
frango e batatas. 

O dia de partida dos nossos 
missionários de volta ao Brasil foi na quinta-feira de manhã, antes das 8horas do 
dia 26 de maio. Acompanhamos os missionários até ao aeroporto internacional 
da Beira e apanharam o voo para Maputo.  
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Damos graças a Deus pelo trabalho que os missionários fizeram aqui em 
Moçambique, apesar de ser bem puxado, quase sem descanso. Mas valeu a 
pena. Pois a palavra de Deus foi compartilhada, vidas foram fortificadas e Cristo 
foi levado para todos. Damos glórias a Deus por isso. 

                                                                     Rev. Abel Sifa, Secretário Geral da ICCM
  

O pastor André escreve: Meus amados irmãos, este foi o 8° ano que tive a grata 
alegria de servir a IELB em Moçambique, sendo professor e auxiliando a 
organizar a Igreja em Moçambique, apoiando as lideranças locais e formando 
líderes. Sempre é um grande desafio o trabalho, mas a cada dia/ano Deus está 
congregando mais irmãos ao louvor e adoração ao Deus Triúno. Os irmãos de 
Moçambique sabem quão caros eles têm sido para mim, o quanto são preciosos 
e quanto carinho e amor tenho por eles. Às vezes ajo como um pai que corrige, 
exorta, mas também como um pai que acolhe e abraça os seus filhos e com eles 
chora, sem que lhes prometa algo que não está de acordo com a Palavra, pois o 
nosso desejo é que Cristo cresça e nós diminuamos. Agradeço a Deus por 
também nos permitir literalmente enxergar a ação do Espírito Santo agindo e 
transformando vidas. Não é nenhum modo de ser e agir diferente daqui do 
Brasil, mas enxergamos que a Palavra encontra solo fértil para o crescimento. 
Oremos para que todos, tanto em Moçambique quanto no Brasil, sejam 
fortalecidos e animados pela Santíssima Trindade. Clamo a você, meu amado 
irmão, que leu esta reportagem, que ore por este trabalho, bem como abra 
generosamente as mãos e ofereça das bênçãos de Deus para manter este 
trabalho. Pastor André Buchweitz Plamer. 

O pastor Leonídio reporta: A Igreja Evangélica Luterana do Brasil mantém uma 
parceria com a Igreja Luterana de Moçambique (o nome oficial é “Igreja Cristã 
da Concórdia em Moçambique” - ICCM) oferecendo uma formação teológica a 
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partir do curso de Diaconia em Educação Cristã oferecido pelo Seminário 
Concórdia em sua Educação Teológica por Extensão (ETE).  

Assim, viajei no dia 03/05 para Moçambique juntamente com o pastor André 
Plamer para ministrar disciplinas referentes ao último módulo do curso. 

Além das aulas ministradas, muitas visitas foram realizadas nas diversas aldeias 
e congregações de Moçambique. Cada local era uma surpresa diferente, uma 
mais agradável que a outra. Fomos acolhidos sempre com muita alegria e 
hospitalidade. A singeleza da fé era algo comovente. 

No dia 22/05 foi realizada a formatura de 15 novos pastores. Com os novos 
formandos, a ICCM agora conta com 22 pastores, sendo 06 da primeira turma, 
15 recém formados e 01 por colóquio. O culto de formatura foi muito festivo e 
marcante para todos. A Igreja Luterana de Moçambique (ICCM) é ainda muito 
jovem e necessita de muitos pastores. O retorno da viagem ocorreu no dia 
27/05. 

Certamente essa foi uma grande experiência de fé e vida. 

Deus seja louvado por todo este trabalho.  

 Pastor Leonídio Goerl 
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PROJETO DORCAS 

As senhoras continuam empolgadas 
com a oportunidade que estão tendo 
de aprender a costurar e de realizar 
costuras para a família e até sob 
encomenda, ganhando um pouco de 
dinheiro com esta atividade. Uma delas 
comenta: "Quando comecei era muito 
difícil, nem conseguia movimentar o 
meu pé no pedal da máquina, mas 
agora já sei também costurar saia ou 

camisa. Isso é possível quando se tem a vontade de aprender e não desistir". 
Cresce o número de pessoas que estão a aprender este ofício. Sete máquinas 
novas foram compradas recentemente, graças a uma doação específica para 
apoiar o Projeto Dorcas. 
 
PROJETO AGRO-LUTERO 

 
O projeto AGRO-LUTERO, que está 
no segundo ano da sua 
implementação, visa a garantir uma 
pequena sustentabilidade dos 
membros da igreja envolvidos nesta 
atividade agrícola e apoiar também 
aos necessitados e vulneráveis, 

incluindo os idosos e crianças órfãos como uma das formas de levar CRISTO 
PARA TODOS por meio das ações.  
 
Vários grupos se organizaram em 
pequenas cooperativas. O 
trabalho tem mostrado bom 
resultado. Os participantes estão 
animados e novos grupos estão se 
organizando.  
 
Agradecemos muito pelo apoio dos nossos parceiros, seja o apoio material, 
financeiro ou mesmo em palavras de incentivo. Portanto, continuamos pedido 
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aos nossos irmãos na fé que continuem doando para este projeto afim de 
formarmos outros grupos.  
 
IGREJA EM MINJALE 

 
Damos graças a Deus pelas bênçãos 
recebidas, pois os irmãos de Minjale 
terão uma igreja descente e resistente 
para realizar todos os trabalhos de Deus.  
 
O mestre de obras junto com o povo 

daquela comunidade estão a trabalhar lado a lado para que a construção desta 
obra termine brevemente e com tranquilidade.  
 
A Diretoria Nacional da ICCM endereça o seu reconhecimento a cada membro 
interno e externo que está a apoiar esta nobre missão. E o pastor presidente 
da Igreja, o Rev. João Luís Nota, reitera o seu agradecimento aos parceiros 
pelos esforços empreendidos na solidificação do Evangelho de Cristo neste 
solo africano, especialmente à LCMS.  
 
BÍBLIAS, CATECISMOS E ROUPAS 

 
O pastor Chadreque nos relata: 

Tivemos uma reunião dos 

pastores no sábado, dia 18 de 

junho. Todos os pastores 

receberam Bíblias na língua 

Chisena, Catecismos de Martinho 

Lutero em língua Chisena, e 

roupas e sapatos enviados pelos 

filhos do nosso querido e saudoso pastor Horst Kuchenbecker. Os pastores da 

ICCM ficaram muito felizes com as Bíblias compradas em parceria com a IELB, 

com os Catecismos e outros livros trazidos pelos pastores André e Leonídio, e 

com as peças de roupa que recebemos. Endereçamos o nosso Muito Obrigado 

de coração para a família do nosso saudoso Rev. Horst. Este agradecimento vai 

também para a IELB na compra das Bíblias. O pastor presidente, Rev. João Luís 

Nota, enfatizou aos seus pastores para permanecerem firmes na fé em Jesus, 

pois foi Jesus Cristo quem nos chamou e nos escolheu para servirmos na obra 
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dele. Mesmo passando dificuldades nas nossas vidas, elas não serão motivo de 

desistência na obra do nosso bom Deus. Agradecemos aos nossos missionários, 

professores da ETE durante o início dos estudos em 2015 até a graduação dos 

pastores este ano. Que o nosso bom Deus abençoe a todos os em Cristo. 

N.B. 1: O pastor Horst Kuchenbecker esteve em Moçambique lecionando em 

2012. Faleceu em 28.11.2020 

N.B. 2: Bíblias são compradas com as doações de nossos colaboradores.  

N.B. 3: Os Catecismos foram patrocinados pela Lutheran Heritage Foundation – 

LHF, impressos no Brasil, e são levados para Moçambique sempre que alguém 

vai para lá lecionar. 

COVID-19 

A Lutheran Church Missouri Synod – 

LCMS atendeu dois pedidos da ICCM 

para a aquisição de material de 

prevenção da COVID-19. Um foi ano 

passado e outro foi no início deste 

ano. Por uma exigência do governo, 

cada igreja deveria ter termômetros 

para conferir a temperatura dos 

participantes do culto. Este 

equipamento foi comprado e 

distribuído para a maioria das igrejas, 

possibilitando a realização de cultos 

novamente. Outras exigências 

obrigatórias ano passado foram 

amenizadas este ano, sugerindo-se o 

uso de recursos locais. Por exemplo, em 

vez do álcool gel foi permitido lavar as 

mãos com água e cinzas, o que 

desinfeta as mãos também. O distanciamento social foi mantido. Agora a 

situação já está normalizada e os pastores André e Leonídio puderam circular 

sem maiores restrições pelas igrejas, pregando e ensinando. Nossa gratidão à 

LCMS por mais esse apoio.  
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NÓS DOIS 

Lídia e eu estamos aposentados oficialmente, 
mas não paramos de trabalhar. Preparo e 
gravo programas de rádio uma semana por 
mês como parte da equipe da congregação 
que frequentamos; sou responsável por uma 
página mensal do Mensageiro Luterano, 
apresentando os pastores eméritos, além de 
escrever vários artigos e colaborar com os 
devocionários anuais “Castelo Forte” e “Cinco 
Minutos com Jesus”; continuo apoiando o 
trabalho em Moçambique, em coordenação 
com o pastor Airton Schroeder e o pastor 
André Plamer; e, na medida do possível, 
tenho pregado e palestrado em congregações. 
A vida devocional e de oração em particular e 
com a Lídia é uma constante em nossa vida. 

Lídia continua se entretendo com a costura e 
com os trabalhos de patchwork, além das 

lidas da casa. Moramos bem no centro da cidade, o que nos permite ir ao 
mercado e às lojas a pé. Não compramos carro, e, quando preciso, chamamos 
um táxi. 

Em abril, tivemos a alegria de ter a visita do nosso filho Léo e família, da 
Alemanha, e da nossa filha Tatiana e família, da Inglaterra. Em maio, fomos 
visitar nosso filho e família no Canadá e conhecemos a nossa neta mais nova, a 
Anna, com dois anos e quatro meses. Em junho, participamos da Convenção 
Nacional da IELB, em Guarapari (cf. foto), em que tivemos a oportunidade de 
encontrar muitos amigos. Eu fui eleito membro da CTRE – Comissão de 
Teologia e Relações Eclesiais. 

Por incrível que pareça, o tempo é curto para fazer tudo o que pretendemos, 
apesar de aposentados. 

Deixamos o nosso abraço a todos os nossos amigos espalhados pelo Brasil e 
pelo mundo. 

Carlos Walter e Lídia Winterle 
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