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 – OUTUBRO 2020
MENSAGEM DO COORDENADOR
Jesus usou muitas vezes a
atividade no campo para
ilustrar suas parábolas: A
Parábola do Semeador (
Mateus 13.1-23), a
Parábola do Joio e do Trigo
(Mateus 13.24-43) A
Parábola do Grão de
Mostarda (Mateus 13.3132), a Parábola da
Semente (Marcos 4.26-29). Gosto especialmente de um detalhe na Parábola da
Semente, onde Jesus diz: “O Reino de Deus é assim como se um homem
lançasse semente à terra, e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a
semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como.”
É o que observamos em Moçambique. Cada vez mais a igreja está crescendo
em lugares nunca planejados. Por quê? Porque uma semente lançada por
alguém cresceu e frutificou, “não sabendo ele como”, para usar as palavras de
Jesus. É um familiar ou amigo que conheceu a igreja luterana numa de suas
idas à Sena ou a outro lugar em que haja uma igreja luterana, e levou a
semente junto para seu povoado. Passa noite, passa dia, e de repente alguém
aparece na sede da igreja pedindo: por favor, mande um pastor para nós, pois
queremos ouvir mais desta mensagem maravilhosa do amor de Deus em Jesus
Cristo. Já temos um grupo de 50, 80 ou mais pessoas...
Mas não é só no sentido figurado que a semente está crescendo em
Moçambique. Grupos se organizaram em hortas comunitárias e estão
cultivando a terra sob orientação para tirar o melhor proveito da terra. O
projeto chama “AGRO LUTERO” (Maiores detalhes no Informativo de
junho/2020). Receberam uma verba inicial do Brasil e da Alemanha para
comprar ferramentas, sementes e outros insumos necessários, e já estão
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colhendo os resultados.30% vai
para uma caixa comum que uma
equipe administra para futuros
investimentos, e 70% é dividido
entre os participantes do grupo.
Vamos mostrar neste Informativo
vários relatos recebidos do irmão
Abel, coordenador geral deste
projeto com o apoio da Diretoria
Nacional.
O COVID-19 atingiu Moçambique também. Não foi em tão larga escala como
em outros países, mas as precauções foram tomadas pelo governo e pelo
povo. Não houve cultos presenciais durante algum tempo, mas agora estão
autorizados a começar desde que obedeçam às regras de higiene,
termômetros, sanitários de acordo com o padrão do governo, etc. Para isto, a
LCMS OIM, através do seu escritório em Nairóbi, Quênia, conseguiu uma verba
para que 38 igrejas se equipassem. Ao todo são 83 igrejas, sem contar os
pontos de pregação; as outras terão que esperar, pois os custos são altos.
Contamos com a sua colaboração para conseguirmos mais verbas para ajudar
as igrejas a se equiparem de acordo com a lei e recomeçarem os cultos
presenciais.
Vamos novamente usar muitos relatos recebidos regularmente de
Moçambique através do irmão Abel, que é o porta voz da Diretoria.
Deus abençoe os doadores regulares e os esporádicos. Só Deus sabe o quanto
as doações enviadas colaboram para o desenvolvimento do Reino de Deus em
Moçambique. Cada doação é também uma semente, que, não se sabe como,
se desenvolve, cresce e multiplica pela graça de Deus.
Pastor Carlos Walter Winterle
1) PROJETO AGRO-LUTERO
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a) Dos três grupos pioneiros do
projeto Agro Lutero, este é o
segundo, todos empenhados na
horticultura nesta fase inicial. Já
terminaram com a preparação da
terra para o plantio de hortícolas
(hortaliças). Para não ficar de
braços cruzados à espera do apoio
do exterior, compraram quatro
pacotes de sementes com dinheiro
emprestado para começar,
enquanto estão esperando serem apoiados pelos nossos parceiros. Por falta de
enxadas, fazem alternância do material na lavoura. Este é o grupo que na
maioria dos seus membros são as famílias dos futuros pastores e liderados
pelo futuro pastor Tito Januário da terceira turma de chisena.
b) Os irmãos que
apostaram no projeto
Agro- Lutero da ICCM em
trabalhar com o solo
moçambicano já
começaram a saborear o
bom resultado dos
esforços. É muita alegria e
satisfação ver as plantas
crescendo bem e quase prontas para o consumo e venda.
Este é o segundo grupo pioneiro do Projeto Agro Lutero da ICCM, que está
atuando na Comunidade Luterana São Paulo de Sena em que a maioria dos
integrantes deste grupo são futuros pastores.
O coordenador deste projeto vai começar esta semana a formar novos grupos
em diferentes comunidades luterana para cultivar outras culturas além das
verduras; trata-se das culturas de milho, gergelim, amendoim, arroz,
mandioca, batata doce...
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c) Após três meses da prática intensa das atividades
agrícolas, finalmente o projeto Agro Lutero da ICCM
começa a colher os resultados satisfatórios das
primeiras plantações de alface, tomate e couve,
enquanto esperamos a colheita de cebola e outros
produtos.
Já temos verduras para o nosso consumo, como
também já começamos a vender um pouco da nossa
produção para suprir algumas das nossas
necessidades.
Fica aqui o nosso agradecimento pelo apoio a este
projeto, que se estendeu além das nossas
fronteiras, onde os nossos parceiros incansavelmente
tem olhado para o povo redimido pelo Cristo em
Moçambique. Por isso, estamos dizendo: Muito
obrigado, parceiros, por tudo o que tem feito por
Moçambique, particularmente aos membros da ICCM.
2) AJUDA HUMANITÁRIA
No total, cinco comunidades luteranas da região de Mutarara não haviam
recebido a Ajuda Humanitária este ano ainda.
A bênção de Deus manifestou-se aos irmãos de Mutarara exatamente neste
final de semana, em que o reverendo Paulo Ernesto Meneses, o responsável
pelas igrejas daquele distrito, planejou juntamente com a diretoria da ICCM
em efetuar ajuda humanitária naquelas comunidades luteranas.
Esta tarefa foi executada pelo
departamento dos projetos
especiais liderado pelo
reverendo Manuel Jone
Jambo. Ele compartilhava
primeiro a palavra de Deus
com os presentes antes de
distribuir o alimento.
Também divulgava as medidas de prevenção da corona vírus a todas as
pessoas.
Os irmãos de Mutarara junto a diretoria nacional agradece imensamente aos
doadores e parceiros que se sacrificaram tanto para que haja este apoio aos
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irmãos moçambicanos da ICCM e rogamos a Deus que eles sejam abençoados
ricamente em todas as situações nas suas vidas.
Sentimos muito pelos
nossos irmãos que ainda
não receberam a Ajuda
Humanitária este ano,
porque a verba não foi
suficiente para abranger
todos. São as comunidades
de Chimoio, Gondola, Tete,
Inhaminga e Murrumbala.
Continuamos a orar e esperar que o mesmo Deus abra mais uma janela para
que eles também recebam alguma coisa neste tempo tão difícil da quarentena
obrigatória sem nenhuma ajuda alimentar por parte do governo, sabendo que
já estávamos passando necessidades enormes antes desta pandemia do novo
coronavirus.
3) CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO
a) Traquino: Em meio da pandemia COVID 19, as obras da igreja do nosso
Senhor Jesus Cristo não param. Desta vez estamos na comunidade luterana de
Traquino (Inhangoma missão), onde o pastor André, quando chegou pela
primeira vez em 2017, encontrou uma igreja construída de tijolinhos não
queimados e o teto coberto por palhas. Aquela igreja foi destruída pelo ciclone
idai no ano passado. Depois disso tentaram improvisar um alpendre em outro
lugar que dista 50 metros do local antigo. Por fim combinaram fazer tijolinhos
e queimaram; depois reportaram tudo isso à diretoria nacional a fim de pedir
ajuda para a construção da uma igreja durável. Por sua vez, a diretoria nacional
da ICCM colocou esta congregação na lista de espera, tal como as
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comunidades de Caia, Cado e Minjale, que aguardam apoio financeiro do
exterior para construírem suas igrejas. Todas estas congregações já tem os
tijolos prontos para a construção, necessitando ajuda para comprar cimento,
areia, madeira e pagar o mestre de obras.
Esta comunidade é liderada pelo futuro pastor Marcelino Massanga, um dos
membros da directoria distrital e secretário da Liga Nacional dos Leigos. Na
imagem, está ele e o secretário da igreja local.
b) Minjale:
Desde o ano passado, quando a Comunidade Luterana de Minjale (fronteira
com Malawi), liderada pelo leigo Tomás Binzi, receberam a boa notícia de
apoio para a perfuração de um poço de água, até agora ainda estão esperando
a concretização desta bênção vindo de Deus.
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Recentemente fui visitar o local e aproveitei
para conversar com uma empresa de Malawi,
os quais prometeram voltarmos às
negociações deste trabalho após a reabertura
da fronteira moçambicana (até agora, as
fronteiras estão fechadas devido a pandemia
de COVID 19). A água que aquele povo está a
consumir é totalmente inapropriada e
propensa a transmitir doenças.
Também fizemos contato com uma empresa
moçambicana de perfuração de poços. Estão
prontos para trabalharem, só que o seu
orçamento é bem mais alto, ultrapassando a
verba que o nosso doador tem para o tal
poço! Por isso, estamos tentando negociar
com a empresa do país vizinho, também por
ser perto do local da execução do trabalho. Mas sem sombra de dúvida, o povo
de Minjale está sofrendo demasiadamente à procura deste líquido precioso,
principalmente neste momento da grande importância na higienização perante
as medidas de prevenção de COVID 19.
As imagens mostram que as pequenas escavações estão secando e depois não
terão onde buscar água, a não ser deslocar a uma distância enorme à procura
do tal precioso líquido. Cabe lembrar que
Minjale é uma região montanhosa e de
difícil acesso a fontes de água.
(N.B. do Coordenador: Após recebermos
este relato, fizemos contato com o
escritório da LCMS OIM em Nairóbi. A LCMS
OIM está no momento apoiando projetos
que evitem uma maior propagação do vírus.
Foram enviados dois projetos, um para a
perfuração do poço em Minjale; e outro
para a obtenção de equipamento e para
fazer as necessárias adequações para o
reinício dos cultos. Ambos os projetos já
estão pré-aprovados e estamos aguardando
as questões legais de remessa de verba para
Moçambique.)
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4) CATECISMO MENOR
Mais uma remessa do Catecismo Menor do
Martinho Lutero em língua chisena chegou em
Moçambique. O pastor Davis Wowa, do Malawi,
trouxe do África do Sul no ano passado, a pedido do
Coordenador Pastor Winterle. O tradutor (Abel Sifa)
viajou até Malawi perto da fronteira com
Moçambique, onde se encontra uma comunidade
luterana dirigido pelo pastor Davis Wowa, para
buscar esta caixa de catecismos e de exemplares do
Mensageiro Luterano que foram enviados do Brasil.
Todos pastores receberam o material para ser
distribuído entre os líderes de suas congregações.

5) ORAÇÃO E JEJUM

Foi um encontro dirigido pelo pastor presidente da igreja em que, logo cedo
pela manhã, toda a Diretoria já se encontrava no Escritório da ICCM para orar e
jejuar em favor do pastor Carlos. As orações a favor do pastor Carlos
começaram já antes do pastor ir para a cirurgia da coluna, quando ele pediu
que todos nós orássemos por ele. As orações eram feitas individualmente nas
casa. Mas desta vez, o pastor presidente da ICCM Rui Jalene Sousa convocou
todos para orar e jejuar juntos a favor do pastor Carlos. A tal oração fui de um
dia inteiro.
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A devoção foi compartilhada pelo pastor Nota tendo por base o Salmo 23, "O
Senhor é o meu pastor, nada me faltará”; e o pastor Jambo foi o orientador do
programa até a hora do fecho deste momento de oração e jejum.
O irmão Abel compartilhou as notícias da recuperação do pastor Carlos, pois
ele sempre está em contacto com mamã Lídia, a esposa do pastor Carlos, via
Facebook.
6) PREVENÇÃO CONTRA COVID-19
Todos os pastores em exercícios se reuniram para analisar e debater o
documento enviado pelo governo relacionado com o relaxamento das medidas
de prevenção da COVID 19 para a realização dos cultos. Neste
debate, concluiu-se que, dentre todas as medidas impostas pelo governo, as
mais difíceis que requerem o apoio externo é a compra de termômetros para
medição da temperatura em todas as igrejas(principalmente as igrejas sedes e
as que se localizam nas zonas urbanas) e a construção obrigatória das casas de
banhos melhoradas (usando tijolos e cimento) para todas as igrejas.
Portanto, os pastores vêm por este meio a pedir ajudas aos parceiros para
socorrê-los na construção de casas de banhos e a compra de alguns
termômetros para todas as igrejas, mas principalmente para a igreja sede, para
o centro da educação teológica e para as igrejas que se localizam nas zonas
urbanas.
(N.B. do Coordenador: O projeto foi encaminhado à LCMS OIM e recebeu
apoio, como já foi comentado acima. Mas ainda falta verba para muitas outras
igrejas. Pedimos a sua colaboração.)
7) FORMAÇÃO TEOLÓGICA EM MOÇAMBIQUE
(Pastor André B. Plamer)
A nossa expectativa de conseguir graduar mais uma turma em Moçambique em
2020 precisará esperar mais um pouco por causa da pandemia. Estava previsto
termos a formatura e ordenação de novos pastores em Moçambique no dia 26
de julho. Todavia, foi preciso projetar para novembro. Mas como ainda não foi
possível a reabertura de voos internacionais e também a emissão de vistos para
missionários, estamos planejando para 2021 a formatura de novos pastores em
Moçambique. Temos uma expectativa de 17 candidatos.
Atualmente estamos com 70 alunos estudando pelo Ensino à Distância em
Moçambique, com material preparado pelo Seminário Concórdia de São
Leopoldo-Brasil. A ICCM tem muitos desafios. Graças ao bondoso Deus, a Igreja
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mesmo com a pandemia não está estacionada. O campo é vasto para o trabalho
e os pastores e os leigos têm continuado com este árduo trabalho, procurando
ter todos os cuidados para atender os irmãos que em meio a savana às vezes
nem fazem ideia do que é a pandemia propriamente dita. Atualmente temos um
bom número de candidatos ao ministério, mas temos muitos desafios
missionários em Moçambique. A seara é grande e precisamos de mais
trabalhadores. Pelo atual número de congregações existentes, e a quantidade
de membros em torno de 8 mil, mostra quão importante é continuarmos
apoiando este trabalho que cresce sob a graça e a mão bondosa de Deus. Em
Moçambique, hoje, precisaríamos de uns 80 pastores formados para atender as
muitas congregações já formadas e continuar a expansão da Igreja em
Moçambique. Temos atualmente 6 pastores, que, além de supervisionar suas
congregações, precisam apoiar todas as outras, distribuídas em 4 Províncias
(estados): Sofala, Manica, Tete e Zambeze. Uma coisa é certa: Temos muitos
desafios e pedimos acima de tudo que em primeiro lugar os irmãos continuem
incluindo em suas orações os pastores, os membros, todos os apoiadores e
parceiros do MOU (Memorandum of Understanding), que têm trabalho
incansavelmente neste trabalho maravilhoso do Reino de Deus. Peçam a Deus
que continue a conduzir tudo de maneira que o Reino de Deus seja conhecido
por todos em Moçambique e assim ninguém se perca. Também, além das
orações, é importante continuarmos apoiando as ações missionárias por meio
das ofertas, que são preciosas e assim, com a ajuda de cada um, poderemos
contribuir para expansão do Evangelho.
A formação Teológica em Moçambique é apoiada pelo Seminário Concórdia, e
coordenada pelos pastores André B. Plamer e Carlos W. Winterle. Diante das
necessidades e a melhor formação, solicitamos também o apoio de outros
colegas pastores na condução das aulas.
Penso que um dos grandes desafios na formação teológica tem a ver com
questões culturais, somadas à carência financeira. Estes fatores precisam ser
somados à grande variedade de línguas, 43 reconhecidas e mais de 200 dialetos
locais. Isto torna realmente desafiador a apresentação do Santo Evangelho.
Mas, olhando pela perspectiva de gratidão, é impagável ver todos os fatores
unidos em torno da Graça de Deus, e ver acontecer o nascimento no coração de
cada pessoa uma nova vida, vida cheia de fé e liberdade em amar o próximo
como a nós mesmos.
Por isso, é de importância ímpar continuarmos investindo na formação
teológica. Deixo aqui um convite: Se você pode contribuir para tirar milhares de
pessoas das garras do diabo e lhes mostrar a beleza de viver também na graça
de Deus, apoie este trabalho. Falo isto, pois nós que conhecemos a luz de Cristo,
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agora somos chamados a trazer mais pessoas para que conheçam a verdade e a
verdade os liberte.
8) VOLTA AO BRASIL
No dia 31 de dezembro encerra
meu contrato como Reitor do
Seminário Teológico Luterano
(LTS) de Pretória, África do Sul. Já
avisei o Conselho Diretor do
Seminário no começo do ano da
minha decisão de não renovar o
contrato, mas de me aposentar.
Completei 70 anos em julho e
está na hora de diminuir o ritmo
de trabalho e dar lugar à nova
geração. Um novo Reitor já foi eleito, o Prof. Dr. Heinz Hiestermann, um dos
professores do Seminário.
Nosso plano é voltar ao Brasil no final do ano, e pedimos a Deus que as
fronteiras sejam abertas para podermos viajar.
Isto não significa que não continuarei trabalhando para Moçambique através
de e-mails e WhatsApp, como tenho feito até aqui. Os parceiros do
Memorando de Intenções (MOU), que coordenam a missão e a educação
teológica em Moçambique, estão começando a conversar sobre futuras
possibilidades.
Se a saúde permitir, ainda gostaria de visitar uma vez Moçambique para
concluir o curso da ETE com a segunda turma e participar da formatura e
ordenação dos candidatos.
Para quem ainda não sabe, tive que me submeter a uma cirurgia de coluna no
começo de julho. Foram implantados seis parafusos e dois espaçadores. Ainda
estou em recuperação, mas já sinto melhoras no movimento das pernas, que
estava muito prejudicado.
Devido à mudança e todos os preparativos, e o trabalho normal que continua
no Seminário, não sei se terei tempo de preparar outro Informativo este ano.
Agradeço as orações e apoio de tantos colaboradores que fazem possível a
missão de Deus em Moçambique crescer e se desenvolver, como podem ver a
cada novo Informativo.
Deus os guarde.
Carlos Walter e Lídia Winterle
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9) INTERCESSÕES E AÇÕES DE GRAÇA

Agradeçam a Deus:
- Pela fidelidade da Diretoria e da liderança. Mesmo sem um
missionário/pastor estrangeiro morando lá, eles se mantêm firmes no que
aprenderam até agora e divulgam a mensagem de Cristo em todas as
oportunidades.
- Pelo sucesso do empreendimento Agro Lutero.
- Por Deus ter me guardado na cirurgia e concedido uma recuperação dentro
do previsto.
Peçam a Deus:
- Que o tempo continue normal em Moçambique, e que não haja enchentes ou
seca, como aconteceu nos últimos anos.
- Que, apesar das restrições de culto devido ao COVID 19, a igreja continue
testemunhando e crescendo.
- Que o Pastor André, que também está numa fase de transição, seja
abençoado em todas as suas decisões.
- Que as fronteiras e aeroportos sejam abertos para podermos ter novamente
o direito de ir e vir.
- Que os índices do Corona Vírus continuem decrescendo e que os infectados
sejam curados.
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(Crédito das Fotos, Sr. Abel Sifa)
Este Informativo é publicado em português, inglês e alemão. Agradeço os revisores:
Português: Pastores Airton Schroeder e André B. Plamer
Inglês: Pastor Fred Rink
Alemão: Pastor Martin Benhöfer
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