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PALAVRA DO COORDENADOR
SOFRIMENTO E FIDELIDADE

Mais uma vez a parte central de Moçambique foi arrasada. Dois ciclones
atingiram o país, o Chalane e o Eloise. Milhares de casas foram destelhadas e as
plantações inundadas.
Também muitas igrejas luteranas foram destelhadas, bem como os lares de
muitos membros da igreja. Algumas igrejas foram destruídas.
Os líderes reunidos decidiram que a prioridade seria reconstruir e cobrir as
igrejas para terem um local para se reunirem para orar e adorar a Deus.
Confiam em Deus que Ele lhes dará o pão de cada dia.
O irmão Abel e o pastor Nota novamente nos fornecem relatos da situação em
Moçambique. Não compartilham apenas os desastres naturais, mas também as
conquistas e o crescimento da igreja.
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O Presidente nacional da igreja, pastor Rui, escreveu uma mensagem (em
Chisena e traduzida para o português) em que agradece por todo o apoio
recebido e descreve a situação que os membros da igreja estão vivendo.
A colaboradora Rose Lange, do Brasil, escreveu uma poesia em que se
solidariza com os irmãos sofredores de Moçambique.
Lídia e eu estamos de volta ao Brasil. No final do Informativo dou mais
detalhes.
Compartilhamos mais este Informativo de Moçambique, na esperança de que
ele irá motivar muitos a fazerem suas doações para apoiar as necessidades e os
projetos da Igreja Cristã da Concórdia de Moçambique.
Pastor Carlos Walter Winterle
MENSAGEM DO PRESIDENTE DA ICCM
A paz, a graça e o amor de Deus em Jesus Cristo estejam com todos os nossos
irmãos em Cristo, parceiros e doadores do trabalho missionário em
Moçambique.
Eu, Reverendo Rui Jalene Sousa, pastor presidente da
Igreja Cristã da Concórdia em Moçambique (ICCM) venho
por meio desta carta agradecer a todos que têm
participado na busca de soluções para minimizar o nosso
sofrimento aqui em Moçambique como irmãos em Cristo
Jesus. Este sofrimento é causado pelos fenômenos e
calamidades naturais: ciclones que invadem o país
ciclicamente; inundações anuais para os que cultivam nas
zonas baixas; as secas sucessivas para os que produzem
nas zonas altas. Isto causa fome que culmina com doenças
e mortes.
Agradeço bastante por todo o apoio que temos recebido dos nossos parceiros
e doadores, tais como, o Evangelho de Cristo que está salvando muitas pessoas
do diabo, da morte e do inferno; produtos alimentares para as vítimas do
ciclone Idai; construção das igrejas; financiamento para os projetos Agro-Lutero
e Dorcas; subsídios para os pastores; financiamento para a área da tradução e
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intérprete; alocação de fontes de água potável; formação dos alunos para o
ministério pastoral (ETE), etc. O meu obrigado particular vai para o rev. Dr.
Carlos Walter Winterle por ter enviado para nós as Bíblias em áudio; são muito
boas e estão nos ajudando muito, segundo as nossas dificuldades de leituras.
Também não esqueço das orações de todos aqueles que intercedem pela igreja
em Moçambique. Dirijo o todos o meu reconhecimento especial e peço para
que Deus os abençoe em ricas medidas.
Meus amados em Cristo Jesus, estimados parceiros e
doadores da missão em Moçambique, quero dizer que
o Evangelho de Cristo tem transformado milhares de
pessoas, tornando-as cristãos pela fé em Jesus, como
têm testemunhado todos aqueles que têm visitado a
nossa igreja em Moçambique. Mas devido às tragédias
fenomenais causadas pelas calamidades naturais (seca
e cheias), mais uma vez nos encontramos em grandes
apuros, sem alimentação básica, perpetuando assim as
doenças entre os membros. Por isso, eu, Rui Jalene
Sousa, pastor que representa legalmente a ICCM em
todo território moçambicano, estou implorando
encarecidamente aos nossos irmãos, parceiros e doadores que nos apoiem. Por
favor, nos ajudem com aquilo que vocês têm, segundo a vossa potencialidade.
Eu creio que em Deus nada é impossível, pois Deus é o Pai Criador, Protetor,
Provedor e sustenta a sua criação. Assim estamos continuando a orar, confiar e
esperar Nele, porque o nosso socorro vem de Deus.
Muito obrigado pela vossa atenção,
Deus vos abençoe.
Rev. Rui Jalene Sousa
PEDIDO DE ORAÇÃO DO PASTOR ANDRÉ EM 30 DE DEZEMBRO DE 2020
Olá, meus irmãos, tenho acompanhado a alguns dias que uma tempestade
tropical atingiu Madagascar e foi para o canal de Moçambique que fica bem ao
norte do país. Mas esta tempestade tropical encontrou as condições perfeitas
para pegar força e tornar-se um ciclone, que foi chamado de Ciclone Chalane.
3

Hoje, quarta-feira, este ciclone está sobre a cidade da Beira, e regiões que a 1
ano e 8 meses foram devastadas pelos 2 ciclones o Idai e o Keneth. Por isso
peço por favor que incluam em suas orações... já sabemos que um dos nossos
alunos, perdeu a sua casa novamente... (André Buchweitz Plamer)
CICLONES CHALENE e ELOISE
(Relato #1) - PREOCUPAÇÕES E PREPARATIVOS
O reverendo Rui Jalene Sousa, pastor presidente da lgreja Cristã da Concórdia
em Moçambique - ICCM, disse na tarde de ontem (01.01.2021) que
brevemente vai enviar o irmão Abel Sifa, responsável pelo Departamento de
Comunicação da ICCM, para as zonas afetadas pelo ciclone Chalane, a fim de
reportar os reais estragos que o ciclone causou nas regiões onde a nossa igreja
está operando e ajudá-los espiritualmente, bem como na assistência de
primeiros socorros. Segundo os contatos telefônicos com os nossos irmãos que
se encontram em algumas das zonas afetadas, temos as informações que a
cidade da Beira e os distritos de Nhamatanda, Gondola, Chimoio, Morrumbala
e Inhaminga foram os locais mais atingidos pelo tal ciclone. Agradecemos a
Deus por não ter havido nenhuma morte dos nossos membros causada pelo
ciclone até neste momento. Mas alguns dos irmãos já estão com diarreia,
vômitos, dor de barriga, etc, provocada pelo consumo de água imprópria,
principalmente no distrito de Nhamatanda e Inhaminga. Nestes lugares, a
assistência médica e o acesso à medicação são muito escassos. (Abel Sifa)
(Relato #2) - O DISTRITO DE NHAMATANDA FOI
O EPICENTRO DOS ESTRAGOS CAUSADOS PELO
CICLONE CHALANE NA PROVÍNCIA DE SOFALA
As quatro igrejas naquele distrito já não têm
mais recuperação. São as comunidades
luteranas de Maguimba, Nhamatanda vila,
Metuchira lomaco e Nhansaladzi. Além das
igrejas caídas, as casas dos membros também
não escaparam à tragédia e tombaram. Também as intensas correntes de água
dos riachos e rios sazonais arrasaram as diversas culturas nas machambas
(roças), especialmente a cultura de milho, que é primordial para a
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sobrevivência do povo. Cento e oitenta e sete casas dos nossos membros
naquele distrito estão em péssimas condições devido a este ciclone.
Apesar das enormes tragédias
cíclicas, o povo continua firme em
Deus por meio da fé em Cristo.
Senti isso quando me reuni com os
irmãos das quatro igrejas de
Nhamatanda. Oramos, louvamos a
Deus com cânticos, e
compartilhamos a palavra de Deus.
Depois tivemos um almoço de
confraternização. Além disso, visitei
comunidade por comunidade e vi
que a vida dos nossos irmãos sobreviventes das grandes calamidades naturais
que fustiga o povo todos os anos está muito difícil. Estão passando enorme
sofrimento por falta de comida e de habitação.
Depois de prestar assistência emergencial, continuei a minha viagem para a
cidade da Beira. O povo de Deus daquele distrito manda saudações para todos
os nossos irmãos da ICCM e para os parceiros internacionais e a diretoria.
Sobretudo, rogam a Deus para que os nossos irmãos não cansem de orar por
Moçambique, pois a nossa esperança está em Deus. (Abel Sifa)
(Relato #3) – BEIRA
As trinta e uma casas dos nossos membros na Comunidade Luterana “Jesus
Salvador” da Beira não aguentaram a pressão do ciclone Chalane. A maioria
dos nossos membros está tentando improvisar as suas casas somente para
conseguir um lugar onde pôr a cabeça. A localização geográfica da cidade da
Beira faz com que ela não escape das calamidades naturais deste género.
Quando cheguei às 14 horas da quarta-feira (6 de janeiro) da semana em curso,
me reuni com alguns membros da igreja e no dia seguinte passamos a fazer
visitas nas casas dos membros, orando por eles e consolando-os com a Palavra
de Deus. A situação habitacional é muita caótica para a maioria dos nossos
irmãos na cidade da Beira, sem esquecer que o sustento alimentar deles
provém de pequenos biscates, e que neste momento está tão difícil devido à
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época chuvosa em que estamos. Deus protegeu a casa de oração daquela
comunidade luterana. Portanto, os membros se reúnem e louvam, adoram e
compartilham a palavra de Deus com toda alegria e satisfação; mas a tristeza
toma conta deles quando chegam nas suas casas depois do culto, vendo as
suas casas destruídas e a mesa sem pão. Por outro lado, os membros
agradecem a Deus por não haver nenhuma perda de vida e pelas orações dos
nossos irmãos que estão do outro lado do oceano. E pedem a Deus para
abençoar a todos em rica medida. (Abel Sifa)

(Relato #4) – SEGUNDO CICLONE
Depois de ciclone Chalane ter destruído casas e infraestruturas estatais e
privadas, poucos dias depois veio a grande tempestade denominada ciclone
Eloise. Este devastou seriamente a cidade da Beira e Nhamatanda, destruiu
também parcialmente a cidade de Chimoio, os distritos de Gondola,
Gorrongosa, Morrumbala, Marromeu e outros lugares do centro do país onde
a nossa igreja está ativamente trabalhando.
A nossa casa e a capela da Comunidade Luterana Jesus Salvador na Beira não
escaparam destra vez. A metade do telhado da casa e toda a capela foram
destruídas.
Muitas das casas dos nossos irmãos foram destruídas e inundadas, pois o vento
forte vinha acompanhado com chuvas intensas.
Falta de comida, água, energia, abrigo, vestuário e aumento de doenças são as
grandes preocupações do povo sofredor, incluindo os nossos irmãos
gravemente afetados pela segunda vez em menos de um mês.
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O grito de socorro é ouvido em todos os lugares. Desta vez, a cidade da Beira
foi o epicentro deste ciclone Eloise, enquanto o distrito de Nhamatanda havia
sido gravemente atingido pelo ciclone Chalane.
Apesar das grandes tragédias que o povo sofre aqui em Moçambique, os
irmãos em Cristo nunca abandonaram a fé que receberam e continuamos firme
no Evangelho de Cristo e nos consolando diariamente com a Palavra de Deus,
orando e esperando em Deus. Pois o nosso socorro vem de Deus.
Por isso, os irmãos de Moçambique continuam pedindo as vossas orações para
que Deus tenha misericórdia de nós e a sua graça seja manifestada para
todos. (Abel Sifa)
(Relato #5) - APESAR DE ENFRENTAR DUPLO SOFRIMENTO (CICLONES E
CONFLITOS MILITARES), O POVO DE DEUS EM GONDOLA IMPLORA PELA
REABILITAÇÃO DO SEU TEMPLO SEDE
O distrito de Gôndola ocupa o primeiro lugar em termo de número de
comunidades luteranas da ICCM na província de Manica, com 14 comunidades;
depois segue a cidade de Chimoio. O ciclone Chalane havia destruído
parcialmente a igreja sede, sem contar com as 147 casas de membros e outros
templos da nossa igreja em Manica e em Chimoio.

Agora o ciclone Eloise veio acabar com o que tinha restado. As chuvas intensas
que causam fortes correntes de água nos rios e riachos lavaram as culturas de
milho, a cultura básica para alimentação do povo.
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Em reunião com eles, perguntei sobre a opção da reconstrução do templo além
das necessidades alimentares, eles responderam o seguinte: "Deus é o nosso
Pai, Criador e Provedor de tudo. Sem templo como o lugar de adorar a Ele,
tudo é em vão. Melhor é termos igreja reconstruída do que ter outras coisas;
porque somente quando pedirmos, Ele vai nos dar comida, casa para
dormirmos e mais".
Com estas palavras ficou firmado que o povo de Deus na província de Manica
estão firme no Evangelho de Cristo que receberam dos servos luteranos que
ministraram naquela província, guiados pelo Espirito Santo nos anos passados.
Além dos fenômenos naturais, o povo de Deus naquela parte do país é vítima
de ataques militares que se verificam quase que semanalmente. Assim, quando
o povo foge das ações militares, os próprios soldados pilham a comida do povo
e todos os seus bens. Quando o povo volta para suas casas, encontram as casas
vazias, sem nada de comida ou vestuário, e sem os animais domésticos: vacas,
cabras, galinhas, patos, básicos para a sua sobrevivência.
Esses ataques que assolam o centro e o norte do nosso país são de longa data e
já provocaram muito sofrimento para o povo, incluindo os cristãos luteranos
que vivem nestes locais. Eu mesmo não consegui entrar nos locais em
confronto militar para visitar e socorrer os membros da nossa igreja em apuros,
porque os membros da igreja me proibiram de me deslocar para os tais locais
por questões de segurança. Também muitos já tinham fugido das suas casas e
tinham ido se esconder nas matas e cavernas para salvaguardar as suas vidas.
Portanto, em nosso último encontro com alguns dos sobreviventes e líderes da
igreja em Manica, oramos intensamente pedindo a intervenção de Deus nesta
situação caótica que o povo está passando.
A única via de consolo, conforto e esperança tem sido a Palavra de Deus. O
povo tem sido fiel a Deus em Cristo Jesus, mesmo no meio deste fogo cruzado
das armas e das cíclicas tragédias causadas pelos ciclones e inundações,
incluindo o coronavírus. (Abel Sifa)
(Relato #6) – FOME
O pastor Nota relata que em certas regiões a
questão da fome após a perda das colheitas
está tão séria que o povo está pegando uns
tubérculos de uma planta aquática chamada
nenúfar para comer (veja foto). É uma espécie
de lírio da água.
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Em outra ocasião ele escreveu que encontraram uma espécie
de tartaruga perto da igreja em construção. Pelo menos
tiveram uma carne para o almoço daquele dia. (veja foto).
NB: Nós não sabemos a bênção que temos ao colocar o pão de
cada dia sobre a mesa, muitas vezes com fartura. Só podemos
dar graças a Deus pelas bênçãos que recebemos, e demonstrar
a nossa gratidão ajudando os irmãos. (Pastor Winterle)

(Relato #7) NÃO É TUDO QUE SE PERDEU NO AGRO-LUTERO

As calamidades naturais que assolaram o país (cheias e seca) não destruíram
completamente o sonho da ICCM em busca do autossustento.
Quando foi criado o projeto AGRO-LUTERO da ICCM, os membros executivos
fizeram análises das mudanças climáticas que o país tem apresentado nos
últimos anos. Sendo assim, na alocação de fundos aos grupos dos agricultores
nas comunidades luterana para o exercício das atividades agrícolas, os
desastres naturais que poderiam afetar drasticamente o objetivo central deste
projeto foram levados em conta. Alguns grupos têm a esperança de ceifar
alguns cereais, legumes, tubérculos, etc. Mas cerca de 60% dos grupos de
agricultores da ICCM perderam as suas culturas. (Abel Sifa)
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NB: A Igreja Luterana – Sínodo de Missouri – LCMS, através do seu
departamento “LCMS Disaster Relief”, aceitou o projeto enviado para restaurar
35 igrejas que estavam na rota dos ciclones e destinou o valor de US
$23,015.00 para Moçambique. Cada igreja danificada pelos ciclones receberá a
sua parte conforme orçamento previamente feito. Agradecemos esta ajuda,
que permitirá os irmãos de Moçambique a reconstruir as suas igrejas. - A Igreja
Evangélica Luterana do Brasil- IELB enviou o equivalente a US $2,000 para
ajudar na recuperação das lavouras. - E a Lutherische Kirchenmission- LKM, da
Alemanha, apoiada também pela LUTMIS - Áustria, está enviando três parcelas
de 2,000.00 Euros para ajudar no Projeto Agro-Lutero, que tem mobilizado 22
grupos que estão plantando em forma de Cooperativa. Muitos perderam suas
plantações e estão semeando de novo. – Agradecemos a todos os que
ofertaram, o que permitiu a estas entidades enviar estes valores para apoiar os
irmãos em Moçambique. (Pastor Winterle)
UMA POESIA: Nossa amiga e colaboradora, Rosemarie Kunstmann Lange,
escreveu uma poesia quando soube das novas tragédias de Moçambique. Esta
poesia foi publicada na revista oficial da IELB, o Mensageiro Luterano, edição
de março. Agradecemos sua sensibilidade e apoio, e a transcrevemos abaixo:
O GRITO DOS IRMÃOS
Ouvi um grito vindo de muito longe...
Abri meu coração para saber de onde...
Veio da África, Moçambique e toda a região,
clamor de irmãos, que viram suas casas e safra no chão.
Nem sempre entendemos, Senhor, as tuas permissões,
qual a mensagem deste ciclone que afeta multidões?
Estamos aqui protegidos, sem falta de nada,
enquanto eles sofrem por falta de teto, de pão e de água.
Ó, Senhor, meu Deus, te peço: move os corações dos cristãos
da nossa terra, que é rica e por ti muito abençoada,
para que juntem suas mãos em fervorosa oração,
10

e separem dádivas por bênçãos imerecidas aqui derramadas.
Juntando um pouco daqui e dali, nessa nobre empreitada,
podemos amenizar-lhes a dor, todos irmanados,
e, juntos dizer-lhes que, em Jesus, os cuidas e amas,
e mostrar-lhes que nós somos carinho que Deus derrama.
Quero engajar-me também, ó Senhor,
e mostrar minha gratidão por teu grande amor!
Rosemarie Kunstmann Lange - Esteio, RS, Brasil
CONSTRUÇÃO DE IGREJAS
Graças a doações de irmãos do Brasil e
dos Estados Unidos, duas igrejas estão
sendo construídas: A igreja “São
Neemias” de Caia, e a igreja “São
Paulo”, de Cado, Nhachiwa. O início das
obras em Caia foi no dia 11 de
dezembro, e foi celebrada pelo
presidente da ICCM, pastor Rui Jalene
Souza, responsável por esta
congregação. O telhado já está
colocado e estão em fase de acabamento da igreja. (Nas fotos: O início do trabalho
com a presença do Pastor André, e a igreja agora em fase final).
A Comunidade Luterana “São Paulo” de Nhachiwa , fez o lançamento da pedra
fundamental no dia 13 /12 /2020. A cerimônia foi presidida pelo pastor João
Luis Nota, acompanhado do pastor
Julio Mineses Nhapigote. Os membros
estão muito animados com este apoio,
pois logo terão a igreja tão sonhada. A
construção também já está na sua fase
de acabamento.
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A duas obras foram levantadas com a ajuda dos membros, que fizeram os
tijolos, recolheram pedras e areia, e trouxeram água para a construção, que foi
realizada por um mestre de obras contratado. (Informações enviadas pelo Pastor
Nota)

ENCONTRO ENTRE OS PASTORES E FUTUROS PASTORES EM VIA DE
GRADUAÇÃO

No dia cinco de fevereiro, o pastor presidente convocou uma reunião com os
pastores e futuros pastores em via de graduação para incentivá-los, animá-los,
e explicar-lhes sobre os passos a serem seguidos para serem graduados e
ordenados pastores segundo a palavra de Deus.
A reunião teve o seu início com uma devoção compartilhada pelo reverendo
João Luis Nota. Após uma breve apresentação de todos os presentes ao
encontro, o pastor presidente da ICCM começou a aconselhar os estudantes e
os pastores a se manterem firmes na presença de Deus e fieis à igreja e à
doutrina que receberam, sem nunca se desviarem dela, como alguns outros já
o fizeram. Continuou explicando que devemos nos abster de práticas ilícitas
tais como: casar com mais de uma mulher, não fumar maconha, nem ser
viciados em bebidas alcoólicas, etc. Para ser pastor é necessário ser exemplar
na vida e em boas ações e bom testemunho, pois a fé sem obra é morta.
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O pastor Júlio Nhapigode detalhou sobre os avanços e as dificuldades da igreja
em nível nacional em diferentes pontos do país onde a nossa igreja está
operando ativamente.
O sr. Abel Sifa falou sobre o andamento dos diferentes projetos desenvolvidos
pela ICCM, tais como: Construções das igrejas, o projeto agrícola Agro-Lutero,
projeto Dorcas, e perfuração de fontes de água, além da produção de material
para facilitar a boa pregação do Evangelho de Cristo. Também sugeriu que
durante o “lockdown” decretado pelo governo, este período fosse usado para
reparar os nossos templos no âmbito de limpeza, consertar o que foi danificado
e ornamentá-los, para quando reabrirem os cultos, termos os templos prontos
para aconchegar os membros.
Os estudantes agradeceram pelos conselhos recebidos e prometeram segui-los.
Também agradeceram a Deus pela oportunidade de terem este encontro muito
importante na vida da igreja, particularmente na vida dos estudantes.
O irmão Abel Sifa pediu oração pelo pastor coordenador da missão em
Moçambique; pelo pastor André que está tendo experiências diferentes em sua
nova congregação em Macapá; pelos parceiros e doadores que mantêm o
trabalho em Moçambique; e interceder por alguns dos nossos irmãos que
voluntariamente decidiram deixar o ministério pastoral do luteranismo,
seguindo outras doutrinas que eles acham corretas. Também foi orado pela
pandemia de coronavírus e pelos afetados pelos fenômenos naturais que
ciclicamente fustiga o nosso país.
Depois das orações, o reverendo Nota, informou que os pastores graduados e
ordenados em exercício são supervisores dos estudantes, segundo o
memorando.
Por fim, o pastor presidente e o reverendo Nota fizeram a entrega oficial dos
Mensageiros, Bíblias em áudio e catecismos em língua chisena (recebemos do
pastor Carlos antes de partir da África do Sul) aos presentes na reunião. Depois
da oração de encerramento, todos nos dirigimos ao almoço de
confraternização. (Abel Sifa)
NB 1: Vale a pena comentar como este material que foi distribuído chegou em
Moçambique: A) Os Catecismos foram traduzidos em Moçambique e
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publicados no Brasil, com o apoio da Lutheran Heritage Fundation - LHF e da
Editora Concórdia. Professores do Seminário Concórdia da IELB foram para uma
reunião de Seminários do International Lutheran Council – ILC nas Filipinas,
reunião da qual eu também participei como Reitor do Seminário de Pretória.
Pedi que eles trouxessem junto quantos catecismos pudessem. O Bispo Dieter
Reinstorf e eu levamos estes catecismos para a África do Sul, onde fiquei
esperando uma oportunidade para levá-los a Moçambique. Estando
impossibilitado de ir a Moçambique devido à pandemia, um amigo me
apresentou a uma sociedade missionária “Mercy Air”, que leva missionários e
material de ajuda a Moçambique em pequenos aviões. Fiz o contato e eles
prontamente se ofereceram para levar. Mas a sede deles ficava longe de
Pretória. Amigos que viajaram para aquela região se ofereceram para levar os
catecismos no seu carro. Aproveitei a viagem e mandei toda a minha biblioteca
em Português como doação para a ICCM. Mandei também os exemplares do
Mensageiro Luterano que recebia regularmente do Brasil, e vários exemplares
da Revista Boas Novas, que havia trazido dos Estados Unidos numa ocasião em
que visitei o editor da Revista, Dr. Wallace Schultz. Finalmente este material foi
levado de avião a Beira, de onde foram levados de trem para Sena e
distribuídos. – B) As Bíblias em áudio, em português, menores do que um
celular e abastecidas com energia solar, foram doadas pela St. Paul Lutheran
Church, Caledonia, MI, EUA. Elas foram enviadas para a África do Sul, mas por
problemas alfandegários foram enviadas de volta aos EUA. Foram enviadas
segunda vez, e desta vez consegui retirar no correio em Pretória. Finalmente
consegui enviar a Moçambique todo este material antes de voltar ao Brasil.
(Pastor Winterle)
NB 2: Os alunos estão fazendo atividade de modo remoto, com o estudo do
livro de Romanos em estudo dirigido. Os alunos da ETE em Moçambique
também estão tendo as orientações do pr. André, ao surgirem as dúvidas e os
ajudando a responder. Neste período de muitas chuvas tudo fica mais difícil. A
ETE tem sido uma ferramenta muito importante na Educação Teológica do
nosso Seminário em Moçambique. Inclusive outras denominações com o nome
de igrejas luteranas livres têm interesse em conhecer melhor a Teologia
Luterana. (Pastor André)
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O PROJETO DORCAS
As mulheres da igreja estão bem engajadas no Projeto
Dorcas, costurando primeiramente máscaras de
prevenção contra a COVID-19, mas também roupas
para a sua família e para outras pessoas. Estão
também ensinando e fazendo
tricô, confeccionando tocas e
meias para bebês. Fica o
incentivo para que os
Departamentos de Servas
adotem este projeto e mandem
doações específicas para as
mulheres comprarem tecido e lã
para poderem confeccionar para
mais pessoas.
OS LÍDERES DAS COMUNIDADES LUTERANA DA ICCM EM MORRUMBALA
VISITAM PELA PRIMEIRA VEZ A DIREÇÃO NACIONAL DA IGREJA
Os dois membros da liderança das comunidades luteranas da nossa igreja
localizada no distrito de Morrumbala, província da Zambezia, decidiram
caminhar mais de 200 quilômetros para visitar a sede da Igreja Cristã da
Concórdia em Moçambique – ICCM, situada na Vila de Sena, distrito de
Caia, província de Sofala.
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Trata-se dos líderes leigos sr. Duli e sr. Campira, que chegaram na tarde do dia
sete de fevereiro. Eles foram recebidos pelo pastor Júlio Meneses Nhapigode
(pr. Jolinho) na qualidade de pastor que supervisiona as igrejas naquele
distrito. No dia seguinte, segunda-feira de manhã, depois do café da manhã
(matabicho), chegaram ao escritório nacional da ICCM, para conhecer,
agradecer e expor as suas preocupações. Esta pequena reunião foi dirigida pelo
próprio pastor supervisor de Morrumbala (pr. Jolinho), devido à ausência do
pastor presidente da ICCM.
Os irmãos de Morrumbala agradeceram muito pelo registro da igreja no
Departamento Distrital dos Assuntos Religiosos de Morrumbala, e pela
recepção do material da prevenção de coronavírus em dezembro do ano
passado, dizendo que estão seguros e livres para pregar o Evangelho de Cristo
naquele distrito sem ameaças do governo, porque já são legalmente
reconhecidos pelas autoridades governamentais. Em seguida, pediram apoio
material e espiritual, tal como Bíblias, catecismos em chisena, liturgia, trienal
litúrgico 2021, etc. Além disso, as inquietações da fome e da reconstrução das
suas igrejas destruídas pelos dois ciclones foram apresentadas
detalhadamente.
Em resposta, o pastor Jolinho ofereceu-lhes 10 Bíblias em língua chisena, 19
catecismos, e liturgias em língua chisena e igual número da série trienal
litúrgica, consoantes o número atual das suas comunidades. Também
receberam exemplares do Mensageiros Luterano. Sobre ajuda para a
reconstrução das suas igrejas e a fome, o pastor supervisor disse que estamos
orando e esperando em Deus e pediu que eles fizessem o mesmo, pois em
Deus tudo é possível.
Os dois líderes partiram de volta para casa na terça-feira, muito contentes e
fortalecidos, maravilhados pelo bom atendimento que eles experimentaram
através da liderança da ICCM. (Abel Sifa)
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CHINTSOMBA
A comunidade luterana de Chintsomba foi a última comunidade visitada pelo
pastor Paulo Ernesto Mineses antes do decreto presidencial anunciado na
primeira semana deste mês. O decreto determina o encerramento total das
atividades das igrejas pelo prazo de trinta dias devido ao coronavírus.
Este foi um culto marcante naquela semana, no qual participaram mais de
duzentas pessoas que ouviram a palavra de salvação compartilhada pelo pastor
supervisor daquele distrito.
O pastor Paulo, de Mpango, é responsável também pelas igrejas do distrito de
Mutarara, de Marromeu e Chiringoma (em Inhaminga).
A comunidade luterana de Chintsomba dista mais de 50 quilômetros da sede
da ICCM, na outra margem do rio Zambeze, e foi uma das comunidades
pioneiras quando o evangelho chegou naquele distrito, liderado pelo pastor
Ernesto Domingos Raposo, e conta atualmente com trezentos e oitenta sete
membros. A maioria são mulheres viúvas e crianças órfãs e necessitadas. Por
isso, não paramos de rogar a Deus para ampará-los. (Abel Sifa)

MOU – MEMORANDO DE ENTENDIMENTO
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Nos dias 22 de dezembro/2020 e 15 de janeiro/2021, os parceiros apoiadores
de Moçambique e signatários do MoU tiveram uma reunião virtual via-Zoom. O
Memorando atual, que expirou no dia 31 de dezembro de 2020, foi revisto e
receberá ainda novas revisões. A continuidade do trabalho e do apoio a
projetos foi discutido também. Esta foi a primeira vez que os parceiros
internacionais, junto com a liderança de Moçambique, tiveram a oportunidade
de conversar e de se conhecer, ainda que em reunião virtual. Outras reuniões
deverão seguir. – Deus abençoe as decisões que este fórum tomar.
PROJETO SOMAR +
Este Projeto é uma iniciativa dos
jovens do Distrito Paraná Leste.
Eles estão engajados e
mobilizado em realizar
intercâmbio com os jovens
luteranos em Moçambique. A
ideia surgiu em 2020, mas em
2021 as coisas começam a tomar
forma. Este primeiro momento é de aproximação e troca de experiências.
Jovens do distrito estão fazendo trocas de mensagens por vídeos, mas com
vistas a efetivamente com o tempo realizar um intercâmbio de modo
presencial. O Projeto visa idealizar uma cultura de cooperação na missão, tanto
no Brasil quanto em Moçambique. É um trabalho que ao seu tempo dará
muitos frutos.
No último dia 06 de março houve o lançamento oficial do Projeto com a
participação do Conselheiro da JELB, Rev. Paulo S. Kühl. Dentro do
planejamento está um apoio nas orações e a elaboração de futuros projetos
em Moçambique para o crescimento e envolvimento dos jovens na Missão no
eixo: Brasil-Moçambique. Como responsável por fazer parte das tratativas e
conexão entre os irmãos brasileiros e moçambicanos, creio que é uma iniciativa
que irá beneficiar tanto a igreja do Brasil quanto em Moçambique. (Rev. André
Plamer)
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ESTAMOS DE VOLTA AO BRASIL
Desde o começo de fevereiro,
minha esposa e eu estamos de
volta ao Brasil, após servir o Senhor
durante 14 anos na África.
Entro no rol de Pastores Eméritos
da Igreja Evangélica Luterana do
Brasil – IELB, mas continuo
responsável pela missão em Moçambique, sendo o pastor André responsável
pela ETE. Por enquanto estamos impedidos de ir para lá devido à situação
imposta pela COVID-19; mas continuamos em contato permanente com a
liderança da Igreja Cristã da Concórdia de Moçambique – ICCM, através de
e-mails, WhatsApp e ligações telefônicas, dando as devidas orientações e
supervisionando o trabalho e os projetos em andamento.
Fixamos residência em minha cidade natal, Santa Cruz do Sul, de onde saí com
11 anos para estudar no pré-seminário, e só voltava de vez em quando para
visitar meus pais e meus irmãos. Hoje ainda tenho duas irmãs morando aqui,
um cunhado e uma cunhada, e vários sobrinhos, que nos estão dando grande
apoio neste momento de adaptação à nova realidade.
Agradeço a Deus pelos 48 anos de ministério ativo, e peço forças e saúde para
continuar servindo à missão de Deus em Moçambique, nem que seja só de
longe. Mas se Deus quiser, ainda gostaria de voltar lá para a conclusão do
curso, formatura e ordenação da segunda turma de pastores.
Agradeço o apoio e o carinho de tantos amigos de várias partes do mundo,
especialmente durante estes últimos anos na África. Foi uma experiência
incrível!
Nosso endereço físico e postal é:
Carlos Walter e Lídia Winterle
Rua Tenente Coronel Brito 220/403
Santa Cruz do Sul, RS
96810-202
Telefone (WhatsApp): +55 51 99180 1162
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Todo o sistema de apoio financeiro para Moçambique continua o mesmo. Veja
no final deste Informativo como enviar a sua doação. Contamos com as vossas
ofertas e orações em favor do povo de Deus daquele país.
Continuamos em contato. Deus abençoe a todos.
Pastor Carlos Walter e Lídia Winterle
AÇÃO DE GRAÇAS E INTERCESSÕES
Agradeçam a Deus: - Que o pastor André, sua esposa Maíra e filha Mirela
chegaram bem em Macapá, seu novo campo de ministério.
- Que a Lídia e eu chegamos bem de volta ao Brasil, via-Alemanha, sem
problemas nos embarques e conexões, apesar das restrições do COVID-19.
-Que o povo de Deus em Moçambique continua firme na verdadeira fé em
Jesus, apesar das provações pelas quais eles passam.
Peçam a Deus: - Que o povo em Moçambique possa se levantar após os
desastres naturais acontecidos.
- Que mais doadores estejam dispostos a ofertar regularmente para a missão
em Moçambique.
Crédito das Fotos, Sr. Abel Sifa e pastor Luis Nota
Este Informativo é publicado em português, inglês e alemão. Agradeço aos revisores:
Português: Pastores Airton Schroeder e André B. Plamer. Inglês: Dr.Bálintné Kis Beáta.
Alemão: Pastor Martin Benhöfer
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