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RELATÓRIO DAS MISSÕES EM ÁFRICA, ESPECIALMENTE ANGOLA REFERENTE AO
MÊS DE FEVEREIRO DE 2021

  

A Paz do Senhor Jesus Cristo. 
Louvamos a Deus que até aqui nos ajudou por isso foi possível realizar as seguintes
actividades.

  

-03 Visitas às novas Congregações abertas.
-02 Conferências realizadas a novos crentes, fruto do Natal Solidário. Salientar que até aqui
continuamos a receber novas almas, fruto do vosso trabalho do Natal Solidário.
 -03 Palestras com as Senhoras do Quimbo das igrejas Menonitas.
 -02 Reuniões da Diretoria da igreja 
-05 Aconselhamentos.
-01 Palestra ministrada na Aldeia de Katewa, por causa da fome que está assolando aquela
área, tudo por causa da falta de chuva que está causando fome. Temos que orar bastante,
porque por falta de chuva há muita fome nas Zonas Rurais.
-01 Uma Abertura oficial das actividades alusivas ao mês da mulher.
-01 Encontro com todos Evangelistas e Missionários distribuídos nos Campos. Este encontro
teve como objetivo principal de motiva-los a confiar no Senhor, num período que atravessam a
fome naqueles Campos missionários, onde temos actualmente 35 Missionários colocados nas
áreas sem apoio nenhum, somente pela fé, mas com muitas dificuldades sociais.
-02 Grupos de Crianças de rua foram localizados, que serão acompanhados para serem
integrados nas igrejas.
-205 Almas que converteram para Jesus Cristo, cujos os mesmos estão sendo acompanhados
e discipulados. 
-03 Casamentos realizados nas igrejas localizadas nas zonas rurais, onde se encontra a
População mais desfavorecidas, que sempre luta para uma refeição. É triste ver e conversar
com esta população carente, uma vez que também não disponho de valores para compra de
sextas básicas para aquela população.

  

NECESSIDADES ACUDIR:

  

-Os 35 Missionários distribuídos nos Campos e que estão padecendo de fome.
-A construção do Templo Sede na Província do Huambo. Precisamos que Deus levante Mais
Homens, para juntos levantar as paredes do Templo.
-Precisamos e Convidamos a Liderança da UMESC, para vir em Angola colocar a primeira
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pedra da construção do Templo. Amados no Senhor, pedimos as nossas sinceras desculpas,
que além de tantas preocupações da aquisição de valores monetários para compra de Chapas
para cobertura de cinco Templos que havíamos construídos o ano passa do, ainda abrimos
mais 03 Congregações que estão sem templos, além da igreja Sede da Província do Huambo a
ser herguida. Amados só com Deus.
-Precisamos uma Bolsa de 10 irmãos para serem preparados Teologicame para o bem servir a
Deus.

  

A terminar desejamos a todos membros da Liderança, muita saúde, dedicação no Ministério e
Paz no seio Familiar.

  

Huambo - Angola, 1 de Março de 2021.

  

Antecipadamente:
Miss. UBIRATAN IZAEL LEMES e SUELY PEDRO LEMES.
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