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Cidade da Beira, 15 de julho de 2011. 

 
 
 “Os que com lágrimas semeiam com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, 
enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes.” (Salmo 126:5,6) 
 
 
Olá família, irmãos e amigos, 
Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo! 
 
Aos poucos, as coisas começam a entrar no ritmo da normalidade.  Apesar da saudade, é muito 
 

  
 
INSTITUTO BÍBLICO DE SOFALA - IBS 
À medida que as aulas no Instituto Bíblico de Sofala têm prosseguimento, vamos 
conhecendo melhor nossos alunos, suas vidas, projetos e sonhos pessoais. Sempre nos 
colocando nas mãos de Deus para sermos canal de bênção em suas vidas. Foi o que 
aconteceu recentemente com Marliete e uma aluna da turma do 2º ano do curso Básico 
em Teologia, de nome ISABEL. Ela é viúva, mãe de quatro filhas, que muito sacrifício 
tem efetuado seus estudos, pensando em melhor servir a Deus. Recentemente, ela 
apareceu com uma inflamação e inchaço muito grande no dedo indicador da mão 
esquerda (só vendo meus irmãos), que ao procurar o serviço médico do Hospital Central 
da Beira, disseram pra ela voltar para casa que iria sarar, sem ao menos dizerem o que 
ela tinha nem tão pouco medicá-la. Ao constatar este fato, e vê que o problema se 
agravava, Marliete resolveu recorrer a uma amiga médica brasileira (Drª Suzana K. 
Lucena), uma de nossas mantenedoras, para pedir ajudar. Tirou algumas fotos e enviou 
por email, onde Drª Suzana pôde, em seguida, recomendar alguns medicamentos, que 
compramos e doamos para Isabel. Hoje, ela está quase curada e de volta ás suas 
atividades regulares. Aqui, missionário, faz de tudo um pouco. 
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bom sabermos que estarmos cumprindo o 
chamado de Deus para nossas vidas, por 
estarmos no centro da Sua vontade.  
Neste período participamos da Conferência 
Anual da MIAF/Moçambique  (27/06 a 
04/07/2011), onde tivemos oportunidade de 
conhecermos todos os missionários da missão 
que trabalham em Moçambique. Tivermos a 
alegria de conhecer suas famílias, projetos e 
campos de atuação. Foi uma BÊNÇÃO! 
 

O trabalho de implantação da Escola Bíblica 
Dominical para jovens e adultos segue bem, 
graças a Deus, tendo uma boa freqüência, 
especialmente dos adultos. É muito bom ver 
que aos poucos alguns já demonstram interesse 
em aprender mais da Palavra de Deus. 
Na igreja, Deus também tem nos dado 
oportunidade de servi-LO, bem como de 
fazer novas amizades, abençoar e sermos 
abençoados.   
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Foi assim, que conhecemos o DOMINGOS, um jovem de 25 anos, solteiro, que mora 
perto de nossa casa. Ele tem me procurado algumas vezes para conversar e se 
aconselhar. Aqui, gostaria de compartilhar um pouco da sua história de vida, para vocês 
nos ajudarem em oração. Ele perdeu o pai há alguns anos atrás e sua mãe casou 
novamente, resultando com isto (não sei por que motivo), que ele fosse morar com um 
tio, embora este já tenha outros quatro filhos.  
 
Até ai tudo bem, mas para completar, o seu irmão mais velho faleceu o ano passado de 
AIDS, deixando a esposa contaminada com o vírus HIV, e mais quatro filhos menores 
para criar, estando ainda a filha mais nova (cerca de quatro anos) também contaminada. 
Ambas, mãe e filha estão em processo de tratamento. Domingos, como irmão do 
falecido, no contexto moçambicano, sente-se na responsabilidade de amparar e ajudar a 
família deste irmão. Para tanto, procurou ajuda das autoridades em busca de algum tipo 
de benefício, mas não obteve retorno.  A mãe trabalha numa casa fazendo atividades 
domésticas, mas o que ganha é muito pouco. Atualmente ele está desempregado, tem 
feito alguns concursos e não tem obtido êxito nenhum. Tentou o vestibular o ano 
passado e também não passou. Tem sobrevivido com a ajuda do tio e de pequenos 
“bicos”, como vender sacos plásticos na praia. Sim, ia esquecendo, ele tem outro irmão, 
que embora mais velho do que ele, tem problemas mentais e vive com a mãe. Por favor, 
orem por Domingos, para que diante de tudo isto, não desista da caminha cristã, e, para 
Deus abrir uma porta de emprego para ele, e, conseqüentemente, ter condições de se 
manter e ajudar a família do falecido irmão. 
 
GRATIDÃO E MOTIVOS DE ORAÇÃO 
• Somos gratos pelas orações e apoio da nossa amada igreja, dos mantenedores, dos amigos e 

dos nossos intercessores e pela oportunidade de servir a Deus em Moçambique; 
• Continuem Orando por unção da parte de Deus sobre nossas vidas, por nossos filhos, 

pela nossa manutenção financeira e por nossa saúde; 
• Orem por mais professores para o Instituto Bíblico de Sofala; 
• Pelo nosso ministério junto ao Instituto Bíblico e á Igreja American Board; 
• Por nossos vizinhos, para que possamos compartilhar o amor de Cristo, que nosso 

testemunho contribua em alcançá-los, especialmente, pelos nossos vizinhos do lado, trata-se 
um jovem casal de muçulmanos; 

• Para que também Deus guarde o nosso coração da saudade (que é grande) da nossa 
família e igreja.  

 
Obrigado porque vocês “estão segurando as nossas cordas”, com orações, apoio financeiro, 
carinho e amor fraternal. 
 
Beijo no coração, 
Seus Missionários em África... 
Pr. Josué & Marliete Peixoto 
 
 
Skype: josue.marliete. 
E-mail:  josue_floresneto@hotmail.com 
Site: http://www.miaf.org.br 


