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“O Senhor Jesus Cristo agiu naquele local, porque as próprias palmeiras que caíram na casa do
Pastor Domingos por conta do ciclone, ele tirou aquelas palmeiras que tinha derrubado a casa
dele, rachou as palmeiras (e não é fácil cortar uma palmeira daquela, cortar um pé de Coco
daquele) abriu e em pedaços ele faz os bancos da igreja no qual nós estávamos sentados pra
cultuar o Senhor Jesus Cristo. Você vê que eles não são aquelas pessoas que colocam
dificuldade onde não tem, talvez poderiam falar: "ah não, passou uma catástrofe aqui, a igreja
caiu, então nós não vamos cultuar ao Senhor. Pelo contrário, de uma desgraça onde o diabo
abriu um buraco, Deus usou a vida do Pastor Domingos pra colocar uma janela. Então é aí que
você vê a diferença daqueles que servem, daqueles que não servem, então você vê que de uma
dificuldade o povo Africano tira um benefício pro reino de Deus, eles usaram os pedaços da
palmeira também pra construir um local pra fazer o culto, que cabia mais de 150 pessoas
sentadas, então é muito gratificante falar do povo Africano, falar da cultura deles” .

Conhecendo o Continente AfricanoConhecendo o Continente Africano
parte IIparte II

EXTRA CIDADÃO: SUA VOZ NOSSA VOZ, trouxemos uma matéria riquíssima, onde mostrará
um olhar bem diferente, com uma perspectiva de esperança e fé. 

Hoje com a Parte II vamos mostrar testemunhos impactantes dos missionários na base
missionária do Avivamento em  Moçambique: 

Um dos grandes problemas em vastas zonas
de Moçambique é a falta de água potável, 
Para obter água bebível em alguns pontos
de Moçambique, as populações necessitam
de percorrer quilômetros carregando
recipientes de todo o tipo. 
No local onde os missionários do
Avivamento tiveram, a situação não era
muito diferente.  

O missionário Jovilson contou pra gente um
pouco de como foi esse projeto do poço
caipira que eles fundaram: 
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“Dentro do tempo dos 14 dias, conseguimos fazer uma base, um salão com 8 metros de
comprimento por 4 de largura, conseguimos fazer dois banheiros, abrimos uma cisterna de 3
metros por 2, e abrimos um poço também pra captar água, esse poço tinha 9 metros e graças
a Deus o Senhor honrou poderosamente as nossas vidas.” 

Com apenas 9 metros de profundidade, os guerreiros do Avivamento conseguiram captar uma
água pura, cristalina na base missionária do Avivamento. 

“Chegamos em Chimoio por volta de 22:00hs na casa
do Pastor Alfredo e no outro dia nós já demos
entrada na base missionária pra ver como estava,
fazer contrapiso, vê como estava o telhado, paredes
deixar tudo bonitinho. E nós graças a Deus
conseguimos fazer essa etapa, fazer o banheiro, abrir
um poço caipira, onde saiu água cristalina, então foi
muito gratificante".

Complementou o Evangelista Jailton falando um
pouco dessa missão que foi levantar a base

missionária em Chimoio.  

 Em Março do dia 14 de 2019 o ciclone Idai
tocou o solo de Moçambique e deixou rastro
de destruição pelos três países por onde
passou. Os ventos ultrapassaram 140 km/h, e
destruíram casas e causaram alagamentos. E
os missionários do Avivamento pode ver os
rastros do desastre deixado nas Aldeias e
Vilas em Moçambique.
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E ao dar cada um seu depoimento, nas palavras finais da entrevista os missionários com muita
alegria  deixaram seus agradecimentos:

"Isso pra mim é mais que um privilégio é uma honra
poder fazer isso e vocês que estão do outro lado que
querem fazer parte desse ministério, primeiro aceite
Jesus na sua vida, porque antes disso não sabia de nada,
não tinha perspectiva nenhuma de vida,  hoje graças à
Deus já conheço outros países,  vários estados do nosso
Brasil,  ali na Argentina também tive o privilégio
tremendo de está conhecendo aquele lugar, graças a Deus
irmãos,  eu louvo a Deus, agradeço aos Apóstolos por
acreditar em mim, estamos aqui Apóstolo pra somar em
nome de Jesus".

"Então isso marca muito nossa vida,  por isso nos ensina a cada dia mais servir ao Senhor por excelência,
nós temos muito o que aprender com o povo Africano,  eles tem muitas coisas para nos ensinar e pra nós
ensinarmos pra eles também. 
África e Brasil é uma troca de experiências, lá eles são muito inteligentes, muito educados,  muito
hospedeiros, você chega lá, você é abraçado,  é acolhido".

Assim disse o missionário Jovilson. 
E complementando, os Evangelistas  Leônidas e Jailton disseram tambem:

"Para mim Evangelista Leônidas é uma honra, um
privilégio fazer parte desse avivamento,  louvo a Deus

por cada oportunidade a qual nós temos tido,
primeiramente de ser levita na casa de Deus,  de

sermos também missionários, um evangelista na casa
de Deus,  tudo isso é gratificante,  isso é que nos

fortalece, nos motiva cada dia mais,  quando nos
envolvemos nas coisas de Deus, isso nos leva a um

crescimento espiritual".

Complementou Evangelista Jailton.

E também Evangelista Letícia falou um pouco
da experiência dessa viagem missionária.
Precisamente o trabalho com as mulheres.
Ela contou pra gente o choque de cultura que ela
passou ao conviver esse tempinho com elas.
Olha só que curioso oque ela contou pra nossa
equipe:

"Lá os homens são atendentes de loja, e  as mulheres que trabalham duro nas machambas (roças) elas
que cuidam de lá, elas que vão com a enxada, enche a lata de areia coloca na cabeça. Eu passei em
frente a um rio , na hora que fui olhar o rio (porque achei a imagem bonita)  quando parei pra olhar vi
um monte de mulheres com e enxada enchendo as latas de areia levando na cabeça,  com seus filhos
ali amarrados por capulanas,  amarrados ao seu corpo.

Nós separamos um momento para estar reunindo com
as mulheres.  Elas também tinham um ensaio de
música, com a irmã Sandra,  ela que marca e ensaia as
mulheres, ficava muito bonito o ensaio. E eu  marcava
a oração com elas, ouvia elas, explicava como que era
no Brasil e ali eu falei também mais da conscientização
delas para com seus filhos, para que entendessem
sobre se planejar financeiramente primeiro antes de
ter os filhos, a gente sabe que é uma questão cultural
de muito tempo, que não é assim rápido que vai mudar
o entendimento delas, mas  estivemos semeando e
plantando isso, oramos, conversamos sobre  a
realidade e  elas ouviram bastante, e compartilharam
bastante também. 

Em relação a forma delas cozinhar: elas não tem cozinha, um fogão igual ao nosso. Elas cozinham
com seus filhos amarrados com a capulana, agachadas o tempo inteiro e usando carvão e uma
boquinha com uma grade e  ali que é o fogão deles, eles fazem ao ar livre mesmo ficam o tempo
inteiro agachadas fazendo a chima,  preparando os alimentos nesse fogãozinho a base de carvão."

"E elas apesar de viverem assim, bastante sofridas, elas
são bem alegres, cantam e dançam,  estão sempre ali
compartilhando, são muito receptivas. Eu tenho muitas
saudades e ali foi um tempo muito precioso com elas".

E Evangelista Letícia terminou dizendo:

Agradecemos por toda essa entrevista disponibilizada pelos missionários. 
É de rica e suma importância aprendermos a ler e entender mais sobre culturas e povos distintos do nosso. 

 Saber valorizar aquilo que temos e que não temos. Saber valorizar as vidas e criar empatia ao próximo. 
 Amar vidas e buscar a evoluir compreendendo o próximo. 

Para nós do JOAN foi uma incrível experiência, investigar, pesquisar, entrevistar e disponibilizar essa
matéria de rico crescimento como ser humano e como verdadeiros  cristãos. 

Fiquem ligadinhos, porque O AVIVAMENTO ESTÁ ACONTECENDO!
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