
Enviar Mensagens de Esperança 

 

Já passou mais dum mês depois do Ciclone Idai ter assolado o centro de Moçambique. As 

notícias agora são mais escassas, mas por outro lado as comunicações foram 

restabelecidas e isso nos dá a possibilidade de recebermos notícias acerca da situação 

atual. A Maria da Graça é a nossa porta-voz, sempre fiel a nos atualizar com a realidade 

vivida por muitos, em especial por aqueles que estão na Beira.  

- “Naquela noite, foi terrível. O vento era tão forte que quando nos levou a parede e o telhado 

da casa pensávamos que também iriamos ser levados pelo vento.  Depois veio a chuva 

torrencial e ficámos com medo de sermos levados pela enxurrada. Sinceramente pensei que 

tinha chegado a minha hora de ir para a glória. Mas o Senhor fechou a porta, porque ainda 

há muito trabalho para fazer!” – palavras da Maria da Graça. 

Os pastores ficaram muito abatidos ao verem a destruição das suas próprias casas e das 

casas dos crentes. Também as construções das igrejas, embora muitas fossem muito 

precárias, era o fruto de muitos anos de sacrífico e trabalho para terem um local de culto. 

Também a falta de notícias sobre as congregações nas zonas rurais, levou ao desânimo. 

Mas agora, é tempo da Igreja se levantar e ter um impacto nas comunidades onde estão 

inseridas. Mas como podem fazer isso? Mais uma vez a Maria da Graça, em conversa com 

os outros colegas, veio com a resposta – “Os pastores precisam de ser encorajados, para que 

depois possam encorajar as suas congregações! E nós temos que lhes levar palavras de 

esperança e fé.” 

Mais importante do que reconstruir as casas, é reconstruir as vidas das pessoas – e isso só 

pode ser feito com a Palavra de Deus. 

Os nossos irmãos em Moçambique, em especial a equipa de Projeto Moçambique - Plus 

estão muito gratos porque o Senhor os protegeu. Estão gratos porque o nosso escritório 

não sofreu nenhum dano e, agora com o restabelecimento da eletricidade, estão prontos 

para começarem a imprimir material para atender à grande necessidade das igrejas.  

Estão gratos porque os irmãos em Portugal e Inglaterra não se esqueceram deles – 

providenciando os fundos para atender ás situações mais urgentes: purificação da água, 

medicamentos, alimentos e compra de redes mosquiteiras. E ainda para a reconstrução 

das suas casas.  

Mas há algo mais que os irmãos em Portugal podem fazer – escrever mensagens de 

encorajamento para os irmãos em Moçambique - este é o apelo que gostaríamos de deixar. 

Estas mensagens podem ser editadas em forma de folhetos, para depois serem 

distribuídos. Temos tudo para o fazer - os meios para imprimir e uma equipa de pessoas 

entusiasmadas que, apesar de tudo, não querem deixar de fazer um impacto nas vidas dos 

que estão à sua volta. As mensagens podem ser enviadas para o nosso endereço de email: 

projectomoz@gmail.com 

Também podem ser enviados através de WhatsApp - 913585675. 

 “Eu, Maria do Carmo, tenho a viagem marcada para o dia 24 de Abril. Vou ficar na Beira até 

dia 2 de Junho, e os meus colegas da equipa de Projeto Moçambique na Beira, já estão a 

preencher a minha agenda! Além de os ajudar na reconstrução das suas casas, e de vermos 

onde podemos ajudar outros pastores com quem temos uma forte ligação, temos que 

“espalhar” a mensagem de esperança, confiança e fé no Deus que não nos abandona. Este é o 

desejo deles, e certamente que é também o meu desejo.” 

 

Gratos pelo vosso apoio e orações, 

Chris e Maria do Carmo Hemborough. 


