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IGREJA CRISTÃ DA CONCÓRDIA EM MOÇAMBIQUE 

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

E-mail: igrejaluteranamzb@gmail.com  
 

INFORMATIVO MOÇAMBIQUE – DEZEMBRO 2020  

PALAVRA DO COORDENADOR:  

Um presente de Natal para Moçambique 

O Natal está intimamente ligado com a ideia de dar e receber presentes. As 
crianças especialmente aguardam ansiosas a data para ver o que haverá 
debaixo da árvore de Natal para elas. 

Para certas famílias, a troca de presentes se tornou até um problema. Não 
sabem mais que presente dar, pois os familiares já têm tudo o que precisam. A 
criatividade entra em jogo, e doces e objetos artesanais são uma boa opção. 

O fato de dar presentes no Natal tem sua origem no verdadeiro sentido do 
Natal, que celebra o nascimento de Jesus. “Deus amou o mundo de tal maneira 
que deu o seu Filho Unigênito...” (João 3.16). Os magos do oriente adoraram o 
Deus Menino e deram os seus presentes: ouro, incenso e mirra (Mateus 2).  

Depois vem a história do São Nicolau, que presenteava as crianças pobres, e 
que se transformou no Papai Noel, levando o Natal da esfera religiosa para a 
esfera comercial. 

Mas há muitas pessoas que não têm condições de trocar presentes no Natal, 
ou devido à sua condição social e cultural, ou devido ao estado de solidão e 
abandono em que vivem. O que podemos fazer por estas pessoas? Como 
podemos tornar o Natal delas um pouco mais alegre? Cada um deverá olhar ao 
redor da sua realidade e ver o que pode fazer.  

O Natal em Moçambique é muito simples, 
principalmente nas vilas e aldeias onde 
temos igreja. Nossos irmãos na fé não têm 
shopping centers iluminados, árvores de 
natal, lojas abarrotadas. Eles celebram o 
Natal na igreja e, no máximo, têm uma 
refeição conjunta em família quando as 
condições permitem, todos sentados no 
chão em esteiras de palha em torno de 
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uma panela de arroz, batata ou de papa de milho (chima), com alguma verdura 
e talvez um frango ensopado.  

Você pode dar um presente de Natal aos seus irmãos moçambicanos. Não um 
presente individual, mas um presente coletivo. O que eles mais querem 
receber? Uma igreja de tijolos para se reunirem; um poço d’água para que não 
passarem sede na época da estiagem; um pouco de comida quando a colheita 
fracassar; um termômetro, um balde de água e um banheiro de tijolos junto à 
igreja para cumprirem as normas do governo e poderem participar dos cultos 
na igreja novamente nesta época de COVID; verba suficiente para viajarem e 
para  comprarem comida quando se reúnem para estudar teologia com 
pastores brasileiros; verba para fazer o registro das igrejas segundo as 
exigências do governo... E a lista das expectativas e sonhos continua. 

Vejam que as expectativas não são presentes individuais, mas presentes que 
beneficiam toda a população local. Seja você um dos que vai colocar 
Moçambique na sua lista de presentes. Não será uma troca de presentes, pois 
você dará, mas não receberá um presente concreto de volta. Mas pode ter a 
certeza de que Deus recompensa de maneira maravilhosa o que se compadece 
dos pobres e ajuda a missão. 

Leia neste Informativo mais uma série de relatos enviados pelo sr. Abel, líder 
da igreja em Moçambique, narrando o progresso e expansão da igreja, e os 
projetos em andamento. Seu presente de Natal para Moçambique possibilitará 
a expansão de um destes ou de outros projetos, e a expansão do Reino de 
Deus nesta terra fértil para a semeadura do Evangelho. 

Pastor Carlos Walter - Coordenador 

Relatos do irmão Abel D. Sifa, membro da Diretoria Nacional e Líder 
leigo da ICCM: 

1) EXPANSÃO: Minjale e Semo (18/09/2020) 

Cinco comunidades luteranas da região de Semo e Minjale se comprometeram 
a trabalhar a terra em conjunto para produzirem alimentos afim de reforçar o 
seu auto sustento e suprir as pequenas necessidades da igreja. Estas 
comunidades localizam-se na zona montanhosa e fazem fronteira com o país 
vizinho chamado Malawi. Foram cinco horas a rodar de moto pelas montanhas 
para chegarmos ao nosso destino. Fui juntamente com o pastor Paulo, 
responsável por aquele distrito. Começamos com a comunidade de luterana de 
Minjale, em seguida fomos passar a noite na comunidade de Chulu Migano, no 
dia seguinte fomos para Chulu 1, daí fomos para Semo1 e terminamos com 
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Semo 2. Foi uma viagem de quatro dias para concluirmos a missão de instalar o 
projeto Agro-Lutero em cinco comunidades localizadas naquela zona 
montanhosa.  
 
Devido à pandemia da COVID-19, as igrejas que ainda não reuniram as 
condições para a prevenção da doença encontram-se fechadas até que haja 
condições necessárias para a sua reabertura. Já se passam mais de cinco meses  
que muitos irmãos da nossa igreja a nível nacional não celebram cultos nas 
suas igrejas por falta de condições para a prevenção desta doença. Foi neste 
contexto que o pastor Paulo decidiu visitar as comunidades e compartilhar a 
palavra de Deus com eles para fortificá-los, afim de não perderem a fé neste 
período de tempo tão difícil. Também conseguiu acolher algumas das 
dificuldades que o povo de Deus está passando naquelas comunidades 
luteranas e não esquecer alguns dos sucessos que algumas comunidades 

alcançaram. Dentre elas, temos o exemplo 
da comunidade luterana de Semo1, pois 
construíram a sua capela usando o dinheiro 
que ganharam com o trabalho coletivo 
durante três anos (imagem externa da 
igreja em anexo). Assim, pediram ao pastor 
que os apoiassem com cimento para 
rebocar por dentro e colocar o piso. O 

pastor Paulo ficou muito satisfeito por ver aqueles irmãos decididos a 
continuar fortemente com o Evangelho de Cristo, apesar do impacto negativo 
do Corona Vírus que está assolando todas as pessoas e particularmente as 
nossas igrejas.  
 

2) PROJETO AGRO: Colheita de cebola (01/10/2020) 

O grupo da igreja “São Lucas” de Murrema, é o primeiro 
dos três grupos pioneiros do projeto Agro-Lutero, e que 
começou a plantar no segundo trimestre do presente ano. 
Agora já estão a colher cebolas para vender afim de 
sustentar as suas famílias e entregar os 30% combinados 
para a caixa central para futuro investimento no projeto. 
(Obs.: Outros grupos já colheram tomate e outras 
hortaliças, vendendo o produto nos mercados de rua locais 
e para pequenos restaurantes.) 

Depois de alguns meses de trabalho, segue a satisfação 
pelo sucesso obtido no empenhado árduo desta atividade 
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agrícola. Este sucesso está incentivando os que não acreditavam no projeto a 
se organizarem em pequenas cooperativas também. 

Os membros do grupo continuam agradecendo a Deus por atender as suas 
orações em favor do autossustento familiar e por ter usado a diretoria da ICCM 
junto aos parceiros na concretização deste projeto. Pedimos que Deus 
continue abençoando os doadores em tudo, e faça com que vocês não 
esqueçam de apoiar os projetos em Moçambique. 

(P.S.: Este Projeto conta com o apoio de irmão da Alemanha e da Áustria). 

3) PROJETO DORCAS: (01/10/2020 e 22/11/2020) 

Enquanto a maioria dos homens estão 
empenhado no Projeto Agro-Lutero, as 
esposas dos futuros pastores junto com 
algumas outras mulheres da igreja estão 
orando e esperando em Deus para começar 
uma atividade típica das mulheres. O 
"PROJECTO DORCAS", é baseado no nome da 
seguidora de Jesus mencionada no livro de 

Atos 9.36, que usava todo o seu tempo fazendo o bem e ajudando os pobres.  

Elas estão prontas para aprenderem a confeccionar roupas. Elas pretendem, 
com esta atividade, ajudar a igreja em suas necessidades e também ajudar as 
suas famílias. Já existem pessoas que vão ensinar estas mulheres a costurar.  

Atualmente o projeto conta com 67 membros, entre aprendizes e instrutores 
para bordado e tricô, e alfaiaria. Este projeto é da inteira responsabilidade das 
servas luteranas da ICCM, apesar da iniciativa ter sido da mesma pessoa que 
fundou o Projeto Agro-Lutero.  

Em termo de material de 
trabalho, queremos 
agradecer imensamente a 
Deus por ter-nos ajudado 
com uma verba 
proveniente do Brasil 
através do pastor Carlos 
Walter Winterle, que nos 
incentivou a continuar 

lutando para que este projeto se tornasse uma realidade para as servas 
luteranas da ICCM em Moçambique. Temos no momento o total de três 
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máquinas de costura, agulhas, tesouras, bolas de linhas, etc. Agora estamos 
orando e esperando que Deus abra mais uma porta para conseguirmos 
comprar mais tecidos e linha em quantidade para os aprendizes e instrutores, 
pois acreditamos que em Deus nada é impossível (Lucas 1.37). 

Na fase inicial, o Projeto Dorcas vai ser liderado pela senhora Inês Joaquim 
Vasco e a senhora Graça Artur Sifa (esposa do futuro pastor Abel Sifa). Por falta 
de um lugar próprio para tal, vão usar a varanda do escritório da ICCM por 
enquanto até que se providencie um local mais apropriado para este Projeto. 

(P.S.: Este Projeto conta com o apoio de doadores da IELB, Brasil). 

4) RECOMEÇO DOS CULTOS PRESENCIAIS, COM OS CUIDADOS ESSENCIAIS 
DE PREVENÇÃO CONTRA A COVID-19 (22/11/2020) 

Damos graças a Deus que derramou a sua 
bênção em nos conceder a primeira fase de 
material para prevenção de COVID 19 para 20 
comunidades. No total são 38 selecionadas 
do total de 83 comunidades filiadas à ICCM, 
sem contar com as que se afiliaram 
recentemente em vários pontos do nosso 
país. Essas comunidades que receberam o 
material exigido pelo governo já estão a 
celebrar cultos legalmente, mas as restantes 
ainda estão fechadas esperando a graça e 
misericórdia de Deus para as suas vidas no 
contexto espiritual e físico.  

O reverendo João Luís Nota, tesoureiro 
nacional da igreja, respondeu o seguinte às 

indagações dos membros das igrejas que ainda não receberam os materiais de 
prevenção à COVID 19: "Já terminamos a distribuição do material da primeira 
fase; agora estamos esperando ajuda dos nossos parceiros para a segunda 
fase. Mas mesmo assim, a segunda fase não vai abranger todas as igrejas, 
porque as igrejas são muitas e o dinheiro não vai bastar para todas as igrejas. 
Já enviamos o relatório financeiro da primeira fase, e estamos à espera para 
recebermos o apoio da segunda fase.”  

Enquanto isso, o pastor presidente da ICCM está procurar mecanismos para 
confeccionar máscaras para os membros mais carentes das todas as 
comunidades, incentivando as mulheres envolvidas no projeto DORCAS para 
que confeccionem máscaras.  
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(Este Projeto da COVID-19 conta com o apoio da LCMS-OIM) 

5) LEGALIZAÇÃO DAS PROPRIEDADES:  
 

Depois da reunião do balanço das atividades intensivas realizadas no final do 
mês de outubro, a diretoria geral da ICCM começou a preparar os documentos 
para legalizar as propriedades e construções nas províncias, distritos e postos 
administrativos onde a nossa igreja está ativamente funcionando. Para isso, 
houve um trabalho intensivo de três dias realizado por todos os membros da 
direção nacional da igreja para preparar os tais documentos. A elaboração, 
impressão, assinaturas, organização dos arquivos, agendamento das atividades 
de entrega, legalização nos respectivos lugares, nomeação dos executantes da 
missão pelo pastor presidente e análise dos custos orçamentários em relação 
ao trabalho fizeram parte da agenda da reunião. 

Segundo o responsável nacional pela legalização eclesiástica da ICCM, o Sr. 
Abel Domingos Sifa, esta tarefa abrange as províncias de Sofala, Tete, Mânica e 
Zambezia, incluindo os seus respectivos distritos e postos administrativos.  

Louvamos a Deus pelo poder da sua Palavra, que nos foi ensinada pelos nossos 
professores, particularmente: o reverendo, Dr.  Carlos Walter Winterle e o 
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reverendo André B. Plamer, os 
tais ensinavam sempre a união, 
a compreensão, a perseverança, 
o perdão, o amor a Deus e o 
amor ao próximo. Apesar que 
demorou muito para estas 
palavras tomarem o seu 
significado prático, hoje em dia 

estamos observando essas atitudes entre os membros da diretoria atual e os 
futuros pastores em geral.  

6) ENCONTRO DOS ALUNOS DA ETE (29 de outubro de 2020) 

Naquela manhã da quinta-feira do 
dia 29 de outubro começaram a 
chegar os alunos da ETE que estão 
prestes a concluir o curso para serem 
ordenados. Eles receberam o 
material do estudo do livro de 
Romanos que o professor, reverendo 
André preparou para os seus alunos 
em Moçambique. Chegados todos, 
foram bem recebidos pela diretoria 
da ICCM, liderado pelo reverendo 

Nota. Depois de uma oração proferida pelo reverendo Ernesto, seguiu a 
devoção compartilhada pelo reverendo André diretamente do Brasil 
apresentada numa tela gigante. A distribuição do material de estudo foi feita 
após a devoção. A explicação de como usar o material ficou sob a 
responsabilidade do irmão Abel Sifa.   

Os estudantes agradeceram muito o esforço feito pelos nossos professores em 
nos enviar o material de estudo para nos preparar no ministério pastoral que 
em brevemente assumiremos com grande zelo e responsabilidade.  

A oração final foi dirigida pelo pastor presidente da Igreja em Moçambique, 
reverendo Rui Jalene Sousa.  

(Este evento da ETE – Educação Teológica por Extensão, foi patrocinada pela 
IELB, com supervisão do Seminário Concórdia de São Leopoldo, RS, Brasil.) 
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7) A II ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ICCM (30 de 

outubro/ 2020) 
 

A presença de todos os membros da 
Assembleia Geral da ICCM 
demonstrou o fortalecimento e o 
crescimento da igreja em 
Moçambique.  

Na sexta-feira, dia trinta de outubro, 
tivemos o enorme privilégio de 
receber a mensagem de Deus por 

intermédio do reverendo André B. Plamer diretamente do Brasil. Ele, junto ao 
reverendo Carlos, tem sido os grandes instrutores, conselheiros e pais 
espirituais da igreja em Moçambique.  

Depois da oração de abertura da sessão, o irmão Antonio Vaz Quembo, 
fundador da igreja em Beira, apresentou os nove pontos da agenda desta 
grande reunião como secretário da II Assembleia Geral da Igreja.  

Dentre todos os pontos da agenda, os mais debatidos foram: Regimento 
interno; eleições, e a vinda do pastor André para morar em Moçambique. 
Todos esses pontos foram bem discutidos e aprovados.  

Falando das necessidades: Os irmãos de Chimoio e Gôndola, província de 
Manica, estão preocupados com a reabilitação dos seus templos e a legalização 
das mesmas.  

Tete, Beira, Nhamatanda e outros: Pedem ajuda para a construção das igrejas 
sede e a legalização dos templos em nome da ICCM.  

Instalação das paróquias e descentralização dos projetos foi o ponto 
apresentado pelos membros de Marromeu.  

Foi grande alegria e experiência ímpar ver os membros da Assembleia Geral 
debatendo os interesses da igreja com maturidade e serenidade. 

(Este evento foi patrocinado em parceria com a IELB). 

8) CELEBRAÇÃO DA REFORMA (31 de outubro de 2020) 

Membros do governo local e membros do Encontro Fraternal foram 
convidados pela igreja afim de celebrarem juntos com os irmãos da Igreja 
Cristã da Concórdia em Moçambique - ICCM o dia da Reforma religiosa 
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realizada pelo reformador Dr. Martinho Lutero na Alemanha, lembrada no dia 
31 de outubro.  

Os pastores paramentados, o templo bem organizado, a palavra de Deus bem 
ministrada, e os conteúdos da passagem dos 503 anos da restauração da 
doutrina cristã que salva as pessoas pela fé em Cristo, liderada pela igreja 
luterana em todo mundo, foram bem explicados para os presentes.  

O reverendo André foi novamente o nosso mensageiro da palavra de Deus 
para todos os presentes, ministrada por via tecnológica e projetada em um 
telão. Em seguida, o pastor presidente da ICCM tomou a palavra para explicar 
tudo referente ao dia da reforma.  

Não faltou o almoço para os convidados e todos os presentes desta festa 
comemorativa.  

9) OBRAS DA PERFURAÇÃO DE POÇO DE ÁGUA NA COMUNIDADE 
LUTERANA DE MINJALE (17 de novembro e 07 de dezembro de 2020) 

   

 

O povoado de Minjale, posto administrativo de Chare, distrito de Mutarara vai 
ser beneficiado com uma fonte de água financiada pela Igreja Cristã de 
Concórdia em Moçambique junto aos seus parceiros. As obras de perfuração 
começaram com o culto cerimonial dirigido pelo pastor Nota acompanhado 
pelos pastores Nhapigodi, Paulo e o irmão Abel, no sábado, dia 14 de 
novembro. 

O líder do povoado de Minjale ficou muito impressionado com esta ação 
comunitária da ICCM e ofereceu um espaço de quatro hectares para a 
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construção da igreja, machamba (roça), escolinha cristã, 
etc. em agradecimento pela iniciativa da igreja em 
providenciar água para aquele povoado que vem sofrendo 
desde há muito tempo.  

N.B.: O solo rochoso dificultou a perfuração e outra 
máquina mais possante teve que ser trazida. No sábado, 
dia 5 de dezembro, finalmente jorrou água. Agradecemos 
a Deus e aos doadores por mais esta bênção concedida ao 
povo moçambicano.  

(Este projeto foi patrocinado pela LCMS-OIM).  

 

10) CADO NHACHIWA (04 de dezemro de 2020) 

A localidade de Cado Nhachiva, da paróquia 
do pastor Nota, recebeu uma verba para 
construir o seu templo. Eles já tinham os 
tijolos prontos, coletaram pedras e areia, e 
limparam o terreno para começar a 
construção. O pastor Nota celebrou um 
culto de gratidão pelo início das obras.  

Agradecemos por mais este apoio recebido dos irmãos apoiadores da 
missão em Moçambique. (Foto: A igreja atual). 

(Este projeto é patrocinado pela LCMS-OIM).  

11) VOLTA AO BRASIL 

Lídia e eu estamos voltando ao Brasil, 
após 14 anos de trabalho missionário na 
África. Tivemos o privilégio de pastorear 
as igrejas em Nairóbi, Quênia (4 anos); 
na Cidade do Cabo, África do Sul (7 
anos); e o Seminário em Pretória, África 
do Sul (3 anos). Além deste trabalho, 
tivemos a oportunidade de coordenar o 
trabalho de Educação Teológica e a 
Missão em Moçambique desde 2007, indo para lá regularmente para cursos 
intensivos e reuniões, e supervisionando o trabalho e os projetos via e-mail, 
WhatsApp e telefone. Este trabalho em Moçambique terá continuidade, e 
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todas as formas de apoio financeiro existentes por parte de indivíduos e igrejas 
permanecem as mesmas. Contamos com o seu apoio contínuo.  

Agradecemos a Deus por esta bela oportunidade de servir em solo africano, e 
pedimos que nos dê força e saúde para continuar servindo à igreja em 
Moçambique, mesmo à distância, em cooperação com o meu colega pastor 
André B. Plamer e outros pastores, e com todos os parceiros nesta missão:  
A Igreja Evangélica Luterana do Brasil – IELB, via Fundo de Apoio a Projetos da 
IELB , FAPI; a Lutheran Church Missouri Synod, LCMS, via Office of International 
Mission, OIM, dos Estados Unidos; a Selbständige Evangelisch-Lutherische 
Kirche, SELK , da Alemanha, via Lutherische Kirchenmission 
(Bleckmarer Mission), LKM; a Lutherische Missionsgesellschaft in Österreich - 
LUTMIS,  da Áustria; a Hungarian Lutheran Mission Society, da Hungria; a Free 
Evangelical Lutheran Synod in South Africa, FELSISA, e a Lutheran Church in 
Southern Africa, LCSA, ambas da África do Sul, via Mission of the Lutheran 
Churches, MLC; a Lutheran Church-Canada, LCC,  do Canada, via Redeemer 
Lutheran Church, Vancouver; a Evangelical Lutheran Church of England, ELCE, 
da Inglaterra; e a Igreja Evangélica Luterana Portuguesa, IELP, de Portugal. 
 

12) AÇÃO DE GRAÇAS E INTERCESSÕES 

Agradeçam a Deus: 
 
- Pelos projetos em andamento. Que eles sejam instrumentos para trazer mais 
pessoas a Cristo. 
- Pelos nossos 14 anos de ministério abençoado na África. 
- Pela proteção contra a COVID-19 que Deus tem concedido aos irmãos de 
Moçambique. 
- Pela boa colheita nesta primeira fase do Projeto AGRO-LUTERO. 
- Pela chuva que começou a cair em Moçambique, após o período de seca. 
 
Peçam a Deus: 
 
- Que o tempo continue normal em Moçambique, e que não haja enchentes ou 
seca, como aconteceu nos últimos anos. 
- Que nos dê boa viagem de volta ao Brasil. 
- Que acompanhe o pastor André e sua família na longa viagem de carro que 
farão de Porto Alegre a Macapá, atravessando o país de sul a norte, para servir 
à missão em Macapá. 
- Que a celebração do Natal em todo o mundo seja um momento de amor e 
solidariedade entre as pessoas, testemunhando o amor de Deus a todos. 
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- Que mais doadores estejam dispostos a ofertar regularmente para a missão 
em Moçambique. 
- Que os índices do Corona Vírus continuem decrescendo e que os infectados 
sejam curados. 

 
(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: Dr. Beata Balint   

Alemão: Pastor Martin Benhöfer  

 

  


