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IGREJA EVANGÉLICA IRMÃOS MENONITAS EM ANGOLA  DIRECÇÃO REGIONAL DO
HUAMBO   RELATÓRIO DAS
ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021
 

Nos saudamos com a Paz do Senhor. Amém.

  

Nossa gratidão para Deus Todo Poderoso, e para a grande liderança visionária que nos
mantém em África até agora e que ricamente o Senhor possa: grandemente vos retribuirem.

  

É bem verdade que no meio desta pandemia Deus tem usado e dado sabedoria para expandir
as boas novas de Cristo Jesus. No qual realizamos neste período as seguintes actividades:

  

-Um culto de encerramento das atividades alusivas ao mês de Março Mulher 2021.

  

-Um Seminário de Capacitação aos líderes das Congregações.

  

-Cinco Conferências realizadas com as mulheres de distintas igrejas durante as atividades de
Março Mulher.

  

-Um aconselhamento, com a participação de 45 jovens.

  

-Três cultos fúnebres realizados, de irmãos da igreja, falecidos por doenças de paludismo e
malária.

  

-Quatro Visitas às igrejas Menonitas de: Chilova, Catewa, Funda e o Município de Chinguar,
onde foi registrado muita necessidade social"fome".
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-Louvamos a Deus pela a abertura de mais três pontos de pregação, nas Aldeias de
Camanda-Chilumbo, Chalicandula-Sambo, Cambundi-Samboto e Município do Ucuma.

  

-Durante a evangelização nestas áreas abertas, foi possível registar 364 almas para Cristo.
Salientamos que dos convertidos registrados, uns são casados e com um número de crianças
elevados.

  

-Duas reuniões com a Diretoria da igreja.

  

-Um encontro com a Administração Governamental da área do Chinguar, Província do Bié.

  

-Um acompanhamento de restruturação do Departamento Social da igreja e também
continuamos a trabalhar no projecto agrícola para ensinar o povo, onde nos deparamos com
muitas dificuldades e necessidades, para o apoio, e não só. As missões estão indo bem, mais
as necessidades são várias, nos campos por nós abertos. Encontramos Evangelistas, com
carência de roupas, não falando de sapatos para os cultos do final de semana. Mas louvamos
a Deus pelos chinelos distribuídos em dezembro de 2021 no Natal Solidário, vossos esforços,
que também os mesmos chinelos estão quase no fim de acabar. Mas aguardamos sempre,
pois o Senhor vai levantando o exército de seus filhos para apoiar sempre as missões em
África, especialmente Angola.

  

Continuamos buscando a Deus, pela situação do Brasil que cada minuto está levando gente.

  

Mas estamos certos que no final havemos de nos encontrar e juntos serviremos sempre a
Deus.

  

Finalmente, precisamos que nas vossas orações, além da nossa ajuda que nos mantém em
África, coloquem também a aquisição de alguns materiais, assim como: cantores cristãos,
bíblias, folhetos, e não só. Através do nosso endereço as coisas chegam bem e havendo
interesse para acudir essa dificuldade enviaremos o endereço postal. 
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As nossas saudações fraternais em Cristo Jesus.

  

Huambo-Angola março 2021.

  

Antecipadamente, Missionário UBIRATAN IZAEL LEMES e sua Esposa SUELY PEDRO
LEMES.
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