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Missionária Josina

Crianças de Moçambique
   Zambézia,  Dezembro de 2020.

Queridos Mantenedores e Intercessores,

GRATIDÃO é o sentimento profundo que paira nos nossos corações. Em relação aos nossos prezados irmãos da Igreja 
Evangélica Assembleia de Deus de Madureira, no Rio de Janeiro, o vosso amor, a 
vossa compaixão, a vossa visão para com o Reino de Deus, mesmo há uma longa 
distância, a vossa bondade, o vosso compromisso, a vossa fidelidade não só são 
falados por aqui, mas também são contemplados  na realidade visivelmente. 

Assim, endereçamos a nossa profunda gratidão ao Bispo Abner Ferreira, à Bispa 
Marvi Ferreira, a Semadem e todos os irmãos que tem pensado em nós, que se tem 
preocupado conosco, que tanto tem investido em oração e contribuído 
financeiramente, para o prosseguir da Obra do Senhor  neste lugar do mundo. Nunca 
esqueceríamos de mencionar as Missionárias Selma do Rosário Lima e Silvania que 
de perto, mesmo em terras longínquas estão aqui juntinhas a nós, preocupando-se 
com as necessidades aqui existente e reportando-vos o que por este lado se passa. 

Ó amados, temos recebido a ajuda  fielmente, e em cada mês. Nunca falhou e isto 
facultou-nos a cuidarmos da parte de Deus, dos 
seguintes irmãos, ao longo de todo o ano de 2020:

Obreiro Vasco Celestino Domingos (Luabo); 
Obreiro Sarmento Uala (Chuwabo Dembe);
Os miúdos que vivem no Centro Bíblico (Minu, Gomes, Miro, Patrício e André), incluindo 

alimentação, vestimenta, quando é preciso material escolar, uniformes, pagamento de água e 
energia;

Irmã Marina (com os filhos Santos, Teresa, Sheila, Arlindo, Arlinda e Admira);
Irmã Joana, Emilda, Sara, Isabela, Adriela, Cânia, Linda, Alexandre, Esménia, Osvaldo, Ana, 

Eronides, Adilha, Juliana.
Em casos que algum irmão não da lista passe por uma necessidade de emergência, também 

tentamos solucionar.
Como expliquei em setembro/2020, Alexandre, diácono Osvaldo, Ana, Eronides e diaconisa 

Adilha são estudantes universitários. Não podemos pagar a escolaridade de todos, mas damos-lhe 
um subsídio de subsistência e pagamos todos os estudos da diaconisa Adilha.

Por outro lado a jovem Juliana, que teve um filho (Marcos) em tenra idade, sem condições para 
estudar, estamos-lhe pagando um curso médio completo de enfermagem. É com muita dificuldade 
que o fazemos e com muita ginástica, pois os cursos de saúde aqui são caríssimos. São pagas as 
mensalidades, os materiais como uniforme, bata, todos os materiais de estágio, desde luvas de 
vários tipos, termômetro, aventais, toucas, (esfigmómetro, estetoscópio – estes dois, até então, 
não consegui comprar, dado ao alto custo), máscaras e o próprio estágio é pago. Contudo nos 
sentimos felizes ao vermos que ela conseguiu concluir o primeiro ano, com a ajuda de Deus. Ela 
está no Distrito de Maganja da Costa a estagiar. Ela não era salva, mas neste ano todo já está na 
casa de Deus. Amanhã, com a ajuda de Deus, tornar-se-á uma profissional de saúde para salvar 
vidas e fazer a diferença. 

Agradecemos por vocês fazerem parte desta história.
NÃO FORA A VOSSA AJUDA, seria muito complicado conseguir gerir tudo isto.
Amados, MUITO AGRADECEMOS e não esqueceremos.
Que O Todo-poderoso lembre da vossa bondade para sempre!
Desejamos um 2021 cheio das Suas bênçãos.
                     
              

Minu, Miru e Gomes Ana

Miss. Josina e Esposo

Juliana

Vasco

Sarmento



Pr. Renato Conceição
Diretor da SEMADEM

Missionária Josina

Crianças de Moçambique

Sheila Arlinda

Eronildes

Emilda

Sara

Arlindo

Adriela Teresa e Admira

Santos Cânia Júnior Isabela

Linda Osvaldo Patrício Adilha

          
Com imenso apreço,
Missionária Josina Viegas (Directora da EBZ)



Missionário Otoniel e Família 

Paraguai
Paraguai, janeiro de 2021.

Queridos Mantenedores e Intercessores,

RELATÓRIO DE CAMPO 2020
“Yo conozco tus obras. Por eso, he puesto delante de ti una puerta 

abierta, la cual nadie puede cerrar…” (Ap 3.8).
Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo continuem 

sobre cada um de vocês.
O ano de 2020, para todos, foi marcado por grandes dificuldades 

devido a pandemia que ainda estamos enfrentando, e 
principalmente por esta causa tivemos que abdicar de alguns 
propósitos estabelecidos no planejamento anual. Contudo, o 
propósito maior foi alcançado, a Obra do Senhor continuou, 
fizemos a nossa parte e o que estava ao nosso alcance. Cremos que 
não será diferente para este ano, pois nada e ninguém poderá fechar 
a porta que está aberta diante de nós. 

Na área da educação cristã ministramos o Curso Básico em Teologia na cidade de Hernandarias e em 
Minga Guazu; as aulas foram ministradas em sistema online e outras presenciais; 27 alunos concluíram o 
Curso Básico. Conseguimos também reimplantar a EBD em Hernandarias e chegamos a trabalhar duas 
revistas no mesmo sistema híbrido, ora presencial, ora online.

Antes do início da pandemia, no mês de fevereiro, por ocasião da visita da caravana vinda do Rio de 
Janeiro, coordenamos junto aos irmãos brasileiros o impacto evangelístico no bairro de Nueva Esperanza, 
onde foi feito evangelismo pessoal de casa em casa e evangelismo com as crianças. 

No mês de março, já com a pandemia, adotamos o evangelismo com megafone e carro de som nos fins de 
semana nos bairros de Hernandarias e na cidade de Presidente Franco, bairro Santa Inês. Nessa última 
localidade realizamos cultos duas vezes por semana e cultos de campanha evangelística. Foi a partir de 
março, período intenso da pandemia, que também realizamos  trabalhos online como aconselhamento 
pastoral, gravações de cultos e aulas.

No mês de outubro retomamos as atividades presenciais, com muitas restrições e número limitados de 
participantes. Com a graça de Deus foi possível comemorar o 26º aniversário de fundação da Igreja Central e 
realizar o batismo com 12 novos discípulos.
PLANEJAMENTO 2021

Para este ano nosso projeto de trabalho está focado na coordenação e ministração do Curso Médio de 
Teologia em Hernandarias. Continuaremos também com a coordenação dos trabalhos na Congregação em 
Presidente Franco,  coordenação da EBD central,  suporte nos  cultos regulares e reformas na Igreja sede e 
campanhas de evangelismo nas congregações.

No demais, expressamos nossa gratidão a cada um de vocês pelo amor demonstrado à nossa família e à 
Igreja do Senhor no Paraguai.

Em Cristo Jesus,
Missionários: Pr. Otoniel, Miss. Ivânia e filhos Levi e Larissa. 
              

Pr. Renato Conceição
Diretor da SEMADEM


