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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  
LEGALMENTE REGISTRADA NO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E 

RELIGIOSOS SOB N° 100982277 

INFORMATIVO MOÇAMBIQUE DEZEMBRO 2022 

EDITORIAL 

Mais um ano chega ao fim. Mais um ano em que sentimos a mão forte 
de Deus sobre todos nós, nos guardando e protegendo, nos preservando na 
sua graça e na fé em Jesus Cristo, e abençoando a sua Palavra através do 
trabalho da sua igreja. 

Moçambique 
também tem muitos 
motivos para agradecer 
a Deus por mais um 
ano. Além da formatura 
de novos pastores 
acontecida no primeiro 
semestre, Deus poupou 
o país de ciclones e de 
seca este ano. As 
colheitas foram normais e os projetos desenvolvidos pela igreja estão em 
andamento. 

O programa de transição da coordenação está acontecendo dentro da 
normalidade. Há muitos detalhes a serem resolvidos. O que mais importa é 
que a Palavra de Deus continua sendo pregada com fidelidade e o povo de 
Deus se reúne regularmente para louvar a Deus, oferecer suas preces e ser 
instruído pela Palavra. Detalhes administrativos precisam ser acertados.  

Este é o último Informativo sob minha responsabilidade.  A partir do ano 
que vem o Informativo será de responsabilidade do Coordenador de Projetos 
da IELB. Estarei sempre à disposição para colaborar. Foi sempre uma alegria 
poder compartilhar as muitas bênçãos derramadas por Deus sobre o seu povo 
em Moçambique. Difícil foi selecionar o que era mais importante das muitas 
notícias e fotos recebidas de lá. Com a facilidade de contato pelo WhatsApp, 
quase que semanalmente recebemos fotos e vídeos dos cultos e de viagens 
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feitas para pregar o Evangelho. Vemos uma igreja viva, que se alegra ao se 
reunir em torno da Palavra e dos Sacramentos. 

Que os artigos e notícias deste Informativo motivem muitos a fazerem 
uma oferta especial de final de ano para Moçambique. Inclua esta missão na 
sua lista de presentes de Natal. Promova eventos na sua família e na sua igreja 
para falar sobre Moçambique e angariar fundos. Coloque Moçambique no 
orçamento da sua igreja para 2023. 

Desejamos a todos um Feliz Natal e um abençoado Ano Novo, sempre 
na presença de Jesus. 

Pastor Carlos Walter Winterle  

NOVO COORDENADOR 

Está na hora de passar adiante o bastão. Envolvido com o trabalho em 
Moçambique desde 2007, com o amor de um pai para com seus filhos, já 
começamos neste ano de 2022 com a transição da coordenação. Devido a 
questões de saúde, não tenho mais condições de viajar para lá. Vou continuar 
à disposição das igrejas parceiras nessa missão para o que estiver ao meu 
alcance. Na medida do possível, vou aceitar convites para palestrar e falar 
sobre a missão de Deus em Moçambique, ajudando na obtenção de recursos 
para os vários projetos em andamento.  

O novo Coordenador é o pastor Airton S. Schroeder, 
vice-presidente de Ação Social da Igreja Evangélica 
Luterana do Brasil – IELB, Coordenador de projetos da 
IELB. O pastor Airton acompanha o trabalho em 
Moçambique desde 2014 em função do seu cargo e 
pretende ir ano que vem para lá para conhecer a 

realidade local. Ele será acompanhado do pastor André B. Plamer, que conhece 
bem a igreja em Moçambique.  

O sistema de apoio financeiro continua o mesmo. As doações do Brasil 
devem ser copiadas também ao Pastor 
Airton (airton@ielb.org.br).   
           As necessidades crescem em 
Moçambique à medida em que a igreja 
cresce. Deus tem abençoado muito a 
pregação da Palavra e chamado muitos à 
fé em Jesus Cristo. Os pastores, os 
estudantes de teologia e os líderes leigos 
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trabalham incansavelmente para atender as suas respectivas congregações e 
os novos lugares que pedem por atendimento. Ao mesmo tempo, todos 
precisam trabalhar para conseguir o sustento de sua família, pois as 
congregações não têm condições de pagar um salário para os seus pastores. 

Os projetos em andamento estão crescendo e possibilitando alguma 
renda extra para os participantes. À medida em que recursos estão disponíveis, 
os projetos se multiplicam em outros locais. Não deixe de apoiar este trabalho 
tão maravilhoso que está acontecendo em Moçambique. Deus ainda tem 
muito povo que ele quer chamar das trevas para a sua maravilhosa luz.  

Agradecemos o apoio e carinho sempre recebidos, louvamos a Deus por 
sua misericórdia e amor em nos conduzir para esse trabalho, e desejamos a 
bênção de Deus para o novo Coordenador, pastor Airton. 

Pastor Carlos Walter Winterle  

 
TRANSIÇÃO 
 
Durante este período de transição da Coordenação dos trabalhos em 
Moçambique, o Secretário Geral da ICCM, Rev. Abel D. Sifa, enviou o seguinte 
e-mail ao novo Coordenador e responsável da IELB pelos projetos no exterior, 
apresentando a igreja e seus desafios: 

   

  

Boa tarde reverendo Aírton S. Schroeder, espero que tudo esteja bem 
junto à família e ao ministério pela graça de Deus em Cristo Jesus, o nosso 
Salvador. 

Quero agradecer bastante pela carta oficial que a diretoria da IELB 
enviou para a diretoria da ICCM sobre a coordenação dos trabalhos em 
cooperação com ICCM em Moçambique. Quero também parabenizar ao pastor 
Leonídio por aceitar o desafio de ser o Coordenador da ETE, servindo a Deus 
em Cristo Jesus no continente africano. 

Informo que a ICCM neste momento atende 139 comunidades luteranas 
em cinco províncias (estados): Sofala, Tete, Manica, Zambézia e Maputo. Estas 
igrejas são assistidas pelos 5 membros da diretoria nacional, 15 membros de 
departamentos, 22 pastores ordenados, 37 futuros pastores e 139 líderes 
leigos. Temos mais de nove mil famílias, correspondente a mais de 44 mil 
membros (crianças, jovens e adultos). 

Pastor coordenador, quero relembrar o sr. que Moçambique se localiza 
na costa oriental de África, o qual sofreu uma colonização portuguesa por 500 
anos, seguido pela guerra civil por 16 anos. Os conflitos militares periódicos se 
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perpetuam de uma forma isolada e intercalada no centro do país (onde a nossa 
igreja tem grande influência) e também ao norte. Esta é a grande causa que 
levou o país a uma enorme pobreza mental, que é a base da vulnerabilidade 
económica na vida da maior parte do povo, principalmente dos que vivem no 
interior, como nós. Temos a vontade de aprender e fazer, mas não temos 
como, onde e com quem aprender. Outrossim, "o estômago vazio não ajuda a 
mente em aptidão"!!! 

Pastor coordenador, saliento que durante este mandato de cinco anos, a 
nova diretoria executiva da ICCM pretende trabalhar com toda a veemência 
nas seguintes áreas de atividades: 
 
1) Educação Teológica: - A Educação Teológica fornecida pelo Seminário 
Concórdia nos qualifica como pastores e professores aptos para transmitir o 
conhecimento bíblico e teológico que conduz as pessoas para Cristo afim de 
serem salvas. Isto inclui bolsas de estudos no exterior e encontros para troca 
de experiências com as direções executivas dos nossos parceiros. 
 

a) Criar centros de educação 
cristã a nível nacional para 
preparar os leigos que dirigem 
cultos nas suas comunidades e 
também aqueles que almejam 
seguir a vocação pastoral. 
 
b) proporcionar a educação 
básica nas comunidades luterana 
para que sejam capazes de ler 
sozinhos a Bíblia e o Catecismo 
Menor do Dr. Martinho Lutero. 

 
2) Organizar e estruturar a ICCM no sentido geral, isto é, a partir da legalização 
dos imóveis até a constituição das paróquias e distritos, da formação das ligas 
dos leigos, servas, juventude, incluindo o departamento das crianças (escola 
dominical). 
 
3) Continuação dos projetos sociais atuais (construção das igrejas, AGRO-
LUTERO, Dorcas e Lutheran Heritage Foundation) e futuros (Micro profissional; 
ajuda a crianças órfãs e vulneráveis; seguro sustentável para membros da 
diretoria e pastores ordenados; e missões internas). 
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Estes planos só se tornarão visíveis quando o pastor coordenador da 
missão em Moçambique conseguir reservar tempo diário, sem esperar a 
marcação de audiências, para orar, comunicar sem cessar, apreciar e interagir 
com os parceiros, perdoar e ter paciência de ensinar (se possível de forma 
prática e presencial). 

De acordo com afirmação do Rev. André. Plamer: "Moçambique é uma 
terra fértil para o Evangelho"; claro, isto é verídico. Mas, por outro lado, é 
quase impossível aos olhos humanos complementar esta afirmação, pois não 
temos conhecimentos práticos devido à insuficiência de troca de experiências 
com os nossos parceiros que nos ajudam a caminhar em Cristo. 

Pastor coordenador, atendendo e considerando que estamos na fase de 
transição coordenativa, há algumas inquietações que estão atropelando a 
minha consciência. Por isto, peço apaziguar os meus ânimos e esclarecer a 
funcionalidade dos seguintes projetos, quanto ao modelo de obtenção de 
recursos, execução e prestação de contas das seguintes atividades: 
 
1) Tradução, apoiado pelo Lutheran Heritage Foundation; 
2) Agro-Lutero; 
3) Dorcas: - projeto de costura executado pelas mães e 
4) Apoio Financeiro para administração da diretoria da ICCM. 

Desde já agradeço. 
Rev. Abel Sifa 

  

Em resposta, o novo Coordenador enviou o seguinte e-mail: 

Obrigado pela carta. Respondo rapidamente algumas questões.  
Enquanto Vice-Presidente da IELB, também sou coordenador dos 

projetos da IELB, e por isso acompanho este projeto desde 2014. Coordeno o 
projeto Angola de forma efetiva há vários anos e desde o início deste ano a 
coordenação do projeto Moçambique está oficialmente sob minha 
responsabilidade.  

Coordenar é ordenar junto com outros. Não é decidir sozinho.  
Assim, algumas atribuições vão ser assumidas com mais propriedade à 

medida que estaremos dialogando. 
Todos os projetos em curso e os recursos que ainda não foram prestados 

contas terão que ser executados e relatados. Os relatórios devem ser enviados 
a mim e analisados por mim e pela diretoria da IELB, e repassados ao Dr. 
Winterle e o Pr. Plamer para análise e parecer.  

Quero lembrar que apenas mudou o coordenador. Não mudou a igreja 
parceira. Em uma igreja, as pessoas passam. Na ICCM, já mudaram as pessoas 
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de contato para com a IELB várias vezes desde o início da parceria. Na IELB, já 
mudamos de Presidente algumas vezes neste período.  

Pessoas deixam marcas e constroem histórias.  
Neste sentido, não está sendo apagada a história, mas um bastão está 

sendo passado a outra mão.  
Agora vamos estabelecer nosso modo de atuação conjunta. Creio que 

alguns protocolos deverão ser assumidos em conjunto. 
Nosso Deus é o mesmo. Ele escreveu história por meio de líderes de 

vocês e nossos. Agora, de forma recente, Deus escreve uma bela história que 
envolvem os pastores Winterle e Plamer, e assim continuará abençoando a sua 
igreja em Moçambique e no Brasil. 

Pastor Airton S. Schroeder 

NOTÍCIAS DAS CONGREGAÇÕES 

Guidione 

Os pastores Abel Sifa e Remos Joni Fani foram 
recebidos com cânticos e danças pela 
Comunidade Luterana de Guidione, distrito de 
Gondola, Província de Manica. A canção 
entoada em língua chiutê, traduzida para o 
português, é: "Recebamos com alegria os que 
trazem a Palavra do Senhor". 

O pastor Joni convidou o pastor Abel para 
celebrar junto com ele o culto na Comunidade Luterana de Guidione. Foi um 
culto abençoado onde o pastor Abel compartilhou a palavra de Deus do 
Evangelho de Lucas 11.1-13. Também houve um ensino sobre o entendimento 
correto de ofertar. E o pastor Joni administrou o Sacramento do Santo 
Batismo. Informamos que os irmãos daquela comunidade estão a preparar o 
material para a construção da sua capela. 

São Zaqueu – Batismo do Pedro                                                                          
Aquele domingo foi um dia muito especial para 
a família Acácio Marcelo. A família convidou 
toda a comunidade “São Zaqueu” de Tchola - 
Sena para a casa deles, a fim de fazerem um 
culto de agradecimento pela chegada de mais 
um membro na família. O recém-nascido tem o 
nome de Pedro Acácio e recebeu o Sacramento 
do Santo Batismo naquele dia. 
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Os membros da igreja trouxeram presentes ao recém-nascido. Foi muito bom e 
maravilhoso o culto de agradecimento a Deus pela criança e pelo seu batizado. 
A comunidade louva a Deus por este culto abençoado. 

Chimoio 

O pastor presidente da ICCM, Rev. João Luis 
Nota, visitou no domingo, dia 26 de junho de 
2022, o pastor Remos Joni, recentemente 
aceito por colóquio e ordenado. Pastor Nota 
ajudou a administrar os sacramentos de Santo 
Batismo e a Santa Ceia. Isto aconteceu na 
Comunidade Luterana “Cristo para Todos” na 
cidade de Chimoio, província de Manica. 

Celebração da Reforma 

Várias congregações celebraram 
culto no Dia da Reforma, 31 de 
outubro, segunda-feira, 
agradecendo a Deus pela verdade 
restaurada pelo Dr. Martinho 
Lutero. O texto das mensagens foi 
João 8.32: “E conhecereis a 
verdade, e a verdade vos libertará.” A congregação “São Zaqueu”, após o culto, 
mostrou o filme “Lutero” – algo inédito para muitas pessoas. O zelo dos 
pastores e líderes da ICCM em preservar a verdade da justificação pela fé é 
muito grande. Os convertidos conhecem perfeitamente a escravidão em que 
viviam antes, atormentados pelos espíritos dos ancestrais, ou ameaçados por 
falsos líderes de igrejas pentecostais, e de como o Evangelho os libertou e lhes 
deu alegria e esperança em Jesus Cristo.   
Crianças 

Alguns pastores e futuros pastores estão 
muito engajados com o trabalho com as 
crianças. As histórias bíblicas são temas 
de todos os encontros com as crianças, 
mostrando para elas o amor de Deus Pai, 
Criador e Mantenedor, o amor de Jesus, 
nosso Salvador, e o amor do Espírito 
Santo, que nos chama à fé e nos 

acompanha em nossa vida cristã. O pastor Chadreque tem um trabalho com 
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crianças em que ele dá reforço escolar para que as crianças aprendam a ler e a 
escrever bem. Material didático se faz necessário. Cartazes com Histórias 
Bíblicas já foram doados em anos anteriores e estamos em busca de adquirir 
mais desse material para levar para lá. Crescem as necessidades, pois é grande 
o número de crianças nas congregações. Quando há recursos, as crianças 
recebem também um pão e um copo de suco.  

O AGRO-LUTERO DA ICCM COMPLETOU OFICIALMENTE DOIS 
ANOS DE EXISTÊNCIA 
 

   

  

- 
- Foi no dia 25 de junho de 2020 em que o projeto AGRO-LUTERO foi 
apresentado oficialmente à ICCM e decidiu-se que a data serviria como o 
marco oficial do início deste projeto. Por isso, realizou-se no corrente ano a 
celebração do segundo aniversário de existência do grupo, com membros da 
ICCM empenhado na pregação do evangelho por meio de atividades agrárias. 
- A festa foi muito boa, pois teve a presença de todos os convidados, incluindo 
os membros da diretoria nacional da ICCM. O Rev. João Luís Nota, o pastor 
presidente da ICCM, foi quem conduziu a devoção do dia. O reverendo Abel 
Sifa foi o palestrante do dia, falando sobre a importância do trabalho social no 
processo de levar pessoas para Cristo, baseado em 2Ts 3.6-16. Também 
explicou a história do AGRO-LUTERO, visto que ele foi o fundador do tal 
projeto. 
- Em seguida houve relatório de cada representante do grupo de produção 
agrícola, relatando e testemunhando sobre o impacto do AGRO-LUTERO na sua 
vida familiar e da igreja. Também se falou dos trabalhos de caridade que o 
AGRO-LUTERO está fazendo na igreja. 
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Em seguida, promoveu-se um debate sobre o desenvolvimento agrário deste 
projeto e apurou-se as seguintes dificuldades: 
 
1) A necessidade de um trator para facilitar na lavoura, pois as áreas de 
produção são grandes e as enxadas não estão a dar contas. Também o mesmo 
trator vai facilitar no escoamento do produto para o local de venda ou de 
conservação. 
2) construção do armazém para guardar as sementes e as parcelas de produtos 
de 30% arrecadados para o fundo do projeto. 
3) Aquisição do meio de transporte para monitoramento dos locais de 
produção. 
- 
Em termos de desafios: o AGRO-LUTERO constatou a prioridade de expandir o 
projeto para todas as províncias onde a nossa igreja está operando, incluindo 
as atividades de agropecuária, que ainda estamos à espera da luz verde. Com 
isto, contamos com o apoio dos nossos parceiros. 
 
Um agradecimento especial vai para todos os nossos parceiros que nos apoiam 
nesta tarefa tão importante que auxilia a pregação do evangelho de Cristo em 
Moçambique e em particular, à missão Luterana da Alemanha e os jovens 
Luteranos do distrito Paraná Leste, do Brasil. 
Rev. Abel Sifa 
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GRUPO DAS MÃES DO PROJETO DORCAS FIZERAM O 
ENCERRAMENTO DO ANO 
 

  

- Foi pela primeira vez, durante os dois anos das suas atividades de costura, 
que o grupo faz este tipo de evento, "Encerramento do ano das atividades 
Dorcas". As atividades das mães do projeto Dorcas começaram oficialmente no 
dia três de novembro de 2020.  
- Para esta festa de encerramento convidaram o coordenador do projeto (Rev. 
Sifa) para dar uma palestra sobre o projeto Dorcas, visto que ele foi o fundador 
do projeto. O evento iniciou com a devoção partilhada pelo pastor Rui Jalene 
Souza e seguiu se com apresentação dos dirigentes do projeto (gestor, vice 
gestor, secretária e tesoureira). Depois houve a palestra sobre a essência, 
objetivo e a visão do projeto Dorcas. O palestrante usou o texto bíblico do livro 
de Atos 9.36-40 para mostrar aos presentes sobre a inspiração para a 
formação desde grupo de costura. 
- Tratando-se do primeiro evento deste gênero, participaram 12 membros do 
projeto Dorcas e sete convidados do projeto AGRO-LUTERO. 
- Além de agradecer os doadores e parceiros da ICCM que tanto ajudaram na 
concretização deste trabalho e apresentar as estatísticas do desenvolvimento 
do grupo, também foi apresentada as dificuldades que o grupo está a encarar e 
desafios futuros. 
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Quanto às dificuldades, o grupo apresentou a necessidade de mais máquinas e 
materiais de costuras, meios de transporte para facilitar a venda dos seus 
produtos a outros locais distantes onde o produto é mais necessitado, falta de 
espaço adequado para a prática desta atividade, etc. 
 

Como desafios, lembraram sobre a 
expansão do projeto para outras 
províncias, onde as mães das outras 
providências vão se envolver nesta 
atividade de costura nas suas igrejas; 
troca de experiências com outros grupos 

das mães de costura, de preferência das nossas igrejas irmãs (se for possível 
uma visita das mães da Liga das Servas Luterana do Brasil - LSLB ou outras), 
mobilizar outras mães a participar no projeto Dorcas para o ano que vem, etc. 
- Por fim, reconheceram a família do reverendo Winterle por abraçar esta 
iniciativa da ICCM em ajudar na alocação das primeiras máquinas de costura. 
Também, endereçaram os agradecimentos para os doadores que apoiaram 
este projeto e pedem para que continuem apoiando afim de que o evangelho 
de Cristo seja expandido para todos os cantos do território Moçambicano por 
meio das obras de caridade. 
Rev. Abel Sifa 
 
EXPANSÃO - MASSEQUECE 
 
São muitas as novas comunidades que estão se formando. Há falta de 
instrução e atendimento por parte de um pastor. Na medida do possível, os 
pastores estão visitando as novas comunidades, fortalecendo a fé dos fiéis com 
a pregação da Palavra, instrução e aconselhamento. Temos aqui o relato do 
pastor Abel de uma dessas novas comunidades (CWW): 
 

Foi um domingo muito especial 
para o povo de Deus da 
Comunidade Luterana de 
Massequece em Lamego, distrito 
de Nhamatanda. Pela primeira vez 
foram visitados por um pastor 
ordenado, o qual fortaleceu os 
irmãos com a palavra de Deus e 
administrou o sacramento do Santo 
Batismo.  
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- O reverendo Abel Sifa trabalhou no sábado com a Comunidade Luterana 
“Cristo Rei” no posto administrativo de Mafambisse, distrito de Dondo. No dia 
seguinte foi para a zona de Massequece no interior do distrito de Nhamatanda 
para compartilhar a palavra de Deus, juntamente com o o futuro pastor 
daquele distrito, o senhor Romão Paulino Taziona. Acompanharam esta visita o 
senhor João Chupike, líder da comunidade Luterana “Amor de Deus” em 
Nhamatanda Vila, e o tesoureiro da mesma comunidade! Também dois irmãos 
da cidade da Beira, provenientes da comunidade Luterana “Jesus Salvador” 
acompanharam esta visita: irmão Antônio Quembo e o irmão Choni. 
- Celebramos o culto com uma frequência total de 296 pessoas, entre crianças 
e adolescentes, adultos e idosos, dos quais 47 pessoas receberam o 
Sacramento do Santo Batismo.  

 
Os irmãos de Massequece são muito 
ativos e dinâmicos. Já improvisaram 
um alpendre para se prevenir do sol e 
da chuva durante os cultos e 
reuniões. Também já possuem um 
forno com mais de 10.000 tijolinho 
queimados a espera de possível ajuda 
dos parceiros da ICCM para a 
construção do seu tempo. Desde do 
ano passado eles têm trabalhado no 

projeto AGRO-LUTERO até os dias atuais. 
- A maior parte dos membros daquela comunidade luterana é composta por 
crianças e adolescentes. Esta é a razão pela qual a ICCM pede o apoio de 
material da educação cristã aos nossos parceiros para crianças e adolescentes 
das nossas comunidades luteranas (Provérbios 22.6). Além do AGRO-LUTERO, 
também já conversamos sobre a possibilidade de implementar o projeto 
Dorcas para aquela comunidade luterana, que só vive na base de agricultura e 
artesanato para o sustento familiar. 
- Depois do culto, foi oferecida uma bela e gostosa refeição, típica tradicional 
do continente africano. 
  

No final, os cânticos e danças, 
acompanhados com 
instrumentos musicais 
localmente manufaturados, 
apresentaram o louvor e 
adoração a Deus Triuno, Criador 
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dos céus e da terra, o Salvador da humanidade do pecado, do diabo e do 
inferno, para a glória eterna no seu Reino. 
Apesar da chuva que caia com pouca intensidade, fomos acompanhados por 
toda a comunidade, cantando e dançando até o local onde fomos 
transportados por motocicletas alugadas. Foi uma despedida emocionante e 
inesquecível. Somente Deus é que proporciona tal momento para sua honra, 
glória e o poder para sempre. 
Rev. Abel Sifa 
 
CONFERÊNCIA PROVINCIAL DAS CONFISSÕES RELIGIOSAS 

Foi no dia três de outubro do ano corrente, pelas oito horas e trinta 
minutos, que começaram a chegar os convidados das diversas confissões 
religiosas situadas na província de Sofala. O local escolhido foi o Golden 
Peacock Resort Hotel, mais conhecido por China Town, localizado na cidade da 
Beira, a capital da província. 

Dentre todos os convidados, é oportuno mencionar os governantes 
máximos da cidade da Beira e o representante oficial do estado na província, 
dentre os quais se destacam: a Dr. Stella, secretária do estado, e o engenheiro 
Albano Caribe, o presidente do conselho municipal da cidade da Beira. Além 
dos acima citados, também estavam presentes os palestrantes: docente da 
universidade católica de Moçambique, representante das organizações não 
governamentais e o diretor da Amecan Board. 

 O tema central era: "O papel das confissões religiosas no processo da paz, 
reconciliação e justiça em Moçambique". Neste contexto, havia subtemas, 
dentre eles, o impacto das confissões religiosas na sociedade. O reverendo 
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Abel Sifa foi representar o pastor presidente da Igreja Cristã da Concórdia em 
Moçambique, Rev. João Luís Nota. Ele pediu aos representantes do governo 
provincial presentes na conferência para "autorizar as confissões religiosas a 
dar palestras nas instituições públicas, principalmente nas escolas, além dos 
hospitais e nas prisões, para que os alunos aprendam a moralidade e o valor da 
vida, assim serão os mentores e reais continuadores do processo da paz 
consigo mesmo e com a sociedade em geral".  

No final da conferência, fomos convidados para comemorarmos juntos 
os trinta anos que se passaram desde o Acordo de Roma, conhecido pelo 
acordo de paz que foi realizado no dia seguinte (quatro de outubro) na praça 
da Paz localizada na mesma cidade. 

Antes de deixarmos o local da conferência, o reverendo Abel Sifa foi 
reconhecido e saudado em nome da ICCM por todos os representantes do 
governo provincial, e também por alguns líderes das confissões religiosas mais 
influentes da província. 

Infelizmente, nesta viagem para Beira, o reverendo Abel Sifa sofreu o 
roubo da sua mochila numa noite dentro do transporte coletivo que o levava à 
conferência. Na mochila ele tinha o laptop, roupas, carimbo da Igreja e alguns 
documentos para o processo dos vistos. 

Esta primeira Conferência Provincial das Confissões Religiosas foi muito 
boa e produtiva, porque o governo e os representantes das confissões 
religiosas discutiram pontos chaves para a manutenção da democracia e da 
liberdade religiosa no país. 
Rev. Abel Sifa. 
 
DIVULGAÇÃO 

Tive a oportunidade de pregar 
e de palestrar sobre 
Moçambique num Encontro 
de Famílias do Distrito Médio-
Oeste Catarinense no dia 10 
de julho. Cerca de 400 pessoas 
se reuniram se reuniram em 
Macucozinho, Paróquia “São 
Paulo” de Iporã do Oeste. As 
ofertas do culto foram 

destinadas para o trabalho em Moçambique. Um grupo de senhoras do Distrito 
ofertou R$4.000,00 para a compra de máquinas de costura, em apoio ao 
Projeto Dorcas, em Moçambique. Agradecemos a Deus pela boa acolhida e 
pela proteção na viagem. 
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No dia 8 de 
outubro minha 
esposa e eu 
fomos ao 
Encontro de 
Eméritos, que 
foi realizado 
nas 

dependências do Seminário Concórdia, em São Leopoldo, RS. Cerca de 30 
pastores e viúvas de pastores estiveram reunidos durante o sábado. Fui 
convidado a fazer uma apresentação do nosso trabalho na África no período de 
2006 a 2020, em especial o trabalho em Moçambique. Foi muito bonito 
interagir com os colegas, que fizeram muitas perguntas sobre as 
oportunidades missionárias, tradições e a nossa aceitação pelo povo africano.  

Fomos hospedados pelo pastor 
Arnildo Figur e esposa Verônica 
em sua casa em Novo Hamburgo. 
Encontramos o pastor emérito 
Guido Goerl (94 anos), pai de 
Verônica, que pinta quadros e 
doa todo o lucro das vendas para 
a missão em Moçambique. Fiz 
uma apresentação pessoal ao 
pastor Guido sobre o trabalho em 
Moçambique, agradecendo 

pessoalmente todo o apoio que ele tem dado a Moçambique. (CWWinterle) 

NOSSA FAMÍLIA 

Tivemos a alegria de ver todos os nossos filhos e netos este ano. 

Em maio, viajamos para o Canadá e 
passamos um mês com nosso filho mais 
novo, o Paulo, e com sua esposa Flávia e 
os netos Lucas (9) e Anna (2). Era 
primavera no hemisfério norte e foi 
muito bonito acompanhar o renascer da 
natureza depois do inverno rigoroso. 
Paulo mudou para Mississauga, Ontário. 
Está lecionando música em duas escolas 

cristãs. Flávia trabalha num escritório de arquitetura.  
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Em agosto, visitamos nossa filha Tatiana 
em Halling  - Rochester,                                                                                     
na Inglaterra. Dickson fez uma bela 
agenda para nós. Henrique (14) e Júlia 
(8) estavam de férias e passeamos 
bastante. Fomos até a Cornuália e 
visitamos muitos lugares históricos e 
museus. Era verão e fugimos do inverno 
frio e chuvoso do sul do Brasil. 

Nosso filho mais velho, Léo, que morava na 
Alemanha, voltou ao Brasil em outubro. Sua esposa 
Ana Carolina e os filhos Léa (10) e Luis (7) já 
chegaram em setembro. Estão morando na mesma 
cidade que nós, Santa Cruz do Sul, o que é uma 
grande alegria para nós ter pelos menos dois netos 
mais próximos. 

Estamos nos preparando para 
celebrar nossas Bodas de Ouro. A 
cerimônia será no dia 14 de janeiro, 
na mesma igreja em que casamos, 
em Santa Cruz do Sul. Agradecemos 
a Deus que nos trouxe até aqui, nos 
acompanhando de maneira 
maravilhosa durante estes 50 anos 
de convivência. 

No dia 1° de janeiro completo 50 
anos de Ordenação. Deus abençoou 

nosso ministério no Brasil e na África, e nos deu muitas oportunidades de 
pregar o seu evangelho e testemunhar de suas bênçãos em muitos países. 

Agradecemos o apoio e amizade de tantos amigos que fizemos pelo mundo. Na 
medida do possível, ainda manteremos contato, não mais como Coordenador 
do trabalho em Moçambique, mas como amigo e servo de Deus. 

“Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres” (Salmo 126.3.) 

Rev. Carlos Walter e Lídia Winterle 
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