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“O teu braço é poderoso; a tua mão é forte, exaltada é tua mão direita.”
(Salmo 89:13)

Quanto mais conhecemos a nós mesmos, mais evidentes ficam as nossas fraquezas, incapacidades,
limitações, incoerências, hipocrisias e a lista vai longe. Por outro lado, quanto mais nos conhecemos
a  nos  mesmos,  mais  evidente  se  torna  para  nós  o  poder  e  a  grandeza  do  nosso  Deus.  Mais
reconhecemos  nossa  dependencia  dEle  e,  com mais  convicão ainda,  dizemos  como o salmista:
“Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade.” (Salmo 46:1)

Assim, dirigimo-nos a você, nossa companhia na caminhada missionária, para compartilhar do Seu
cuidado.  Depois  de  longas  12  horas  de  voôs  e  horas  esperando  escalas,  Iolanda  e  Guilherme
chegaram, agradecidos pelas orações, amor e carinho demonstrados por onde passaram nestes 45
dias no Brasil, enquanto esperavam pela aprovação do pedido de visto do Guilherme para o trabalho
seu voluntário junto ao Seminário Mukhanyo. Foi um longo tempo considerando ter deixado Gessé
sozinho em Pretória (em função do trabalho) e a saudade quase impossivel suportar. Iolanda terá seu
aniversário em casa! Agora é a  luta de alguns dias com a questão do fuso horario (5hs a mais em
relação ao Brasil). Graças a Deus, encontraram Gesse bem aqui e a todo vapor na preparação de
suas aulas, exames de meio de ano para o Mukhanyo e cuidando de tudo em casa! 

Continuamos  precisando  de  suas  orações  pelo  Guilherme  para  que  Deus  o  ajude  a  superar
totalmente  o  fim  do  relacionamento  com  a  ex-namorada  por  quem  ainda  nutre  uma  grande
esperança, mesmo tendo sido ele quem tomou a iniciativa do término. Percebemos que isso ainda lhe
traz  grande  dor  e  a  sensação  de  que  falhou,  não  foi
suficiente  para  ela  e,  logo,  não  o  será  para  nenhuma
outra  mulher.  Em  virtude  da  depressão  severa,  que
graças  a  Deus  vem  sendo  tratada,  convive  com  uma
enorme baixa na autoestima! Mais uma vez agradecemos
o amor, carinho e, acima de tudo, as orações em nosso
favor! Amamos cada um de vocês em Cristo Jesus! 

O trabalho no Seminário Mukhanyo está evoluindo bem
sendo  o  foco  maior  das  atividades  neste  momento  a
preparação  de  exames de meio  de ano e  correção  de

trabalhos. Os
alunos  tem
se  mostrado
bastante interessados. Dia 11 deste mês tivemos a grata
satisfação  de  participarmos  do  25º  aniversário  da
instituição que já preparou dezenas de pastores e líderes
do continente, para o continente. Esteve falando, além
de um dos seus fundadores, Dr. Flip Buys, diversos ex-
alunos. Tendo iniciado seus trabalhos no meio do povo
Ndebele hoje alcança pessoas de praticamentes todos
os povos sul-africanos além de estudantes de diversos
outros países como Ruanda, Uganda, Sudão do Sul, etc.
Hoje, além do campus principal em KwaMhlanga, se faz
presente  em  mais  dois  campus  (Pretória  eMomento devocional no Mukhanyo
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Johannesburg), um centro avançado em Rustenburg e em cerca de 70 centros de ensino à distância,
totalizando quase 900 estudantes. É uma grande bênção para nós APMT estarmos envolvidos neste
processo de avanço do Reino de Deus para esta região da África.

Mais  um  casal  estará  se  juntando  a  nós  para  desenvolver
ativiades  em  países  da  região,  mais  especiaficamente  com
ministério infantil  no Zimbáwe. São eles nossos irmãos Rev.
Mauricio e sua esposa Ana Cristina.

Somos gratos a Deus por estarmos fazendo parte do projeto
de plantação da Reformed Church Northern Pretoria, liderado
pelo  Dr.  Brian  deVries.  E  agora,  com o  retorno  da  Iolanda,
pretendemos continuar nossas visitas evangelísticas no distrito
de Refilwe.  Pela natureza do trabalho mais com mulheres e
crianças não ficava bem minha presença sozinho.

Alguns motivos para você orar conosco:

1. Agradecendo a Deus pelas eleições gerais na África do Sul que ocorreram em clima de paz;
2. Agradecimentos pelo visto do Guilherme servir no Reino de Deus como voluntário em TI no

Seminário Mukhanyo;
3.  Interceção  pelas  visitas  na  comunidade  em  Refilwe  e  pelos  próximos  eventos  em  que

estaremos participando, ou seja, Consulta Teologica do Mukhanyo e e Conferência Reformada
sobre família em Durban, ambas no mês de Junho; 

4. Pelos trabalhos da APMT nesta regiãoés dos projetos dos nossos colegas: Eliane Machado
(Angola),  Rev.  Henrique  Machado  e  família  (indo  para  Moçambique),  Luciano  Azevedo
(Moçambique),  Rev.  Maurício  e  Ana  (Zimbabwe),  Rev.  Romário  e  família  (Angola),  Rev.
Vinícius e família (Africa do Sul - Moçambique);

5.  Por  nossos  filhos,  especialmente  pelo  tratamento  (recursos financeiros)  e  recuperação  na
saúde do Gulherme.

Uma vez mais reinteiramos nossa profunda gratidão por jamais nos deixarem sozinhos no trabalho. 

Naquele que nos une para o cumprimento da Missão, 

Rev. Gesse e Iolanda Rios

Contribuições para o ministério do Rev. Gessé e Iolanda Rios poderão ser feitas:
– Atraves da APMT, usando o código de identificação de 0,14 centavos (ex.: R$ 100,14): 

* Banco do Brasil, Agência: 5853-X (Cambuci) - C/C: 7500-0;  
* Banco Bradesco, Agência: 119-8 (Cambuci) - C/C: 107965-4; 
* Transferência online, CNJP: 04.138.895/0001-86; 
* Boleto bancário  - Ligar  para (011)  3341-8339 ou e-mail  para  boletos@apmt.org.br solicitando
boletos para efetuar o depósito. Neste caso informar numero de CPF ou CNPJ e valor para cada boleto.

– Na conta pessoal: Gessé Almeida Rios (CPF: 253.072.585-34)
* Banco do Brasil – Agência 8413-1; C/C ou Poupança (variação 51): 14116-X ou 
* Bradesco –  Agência 0250-0; C/C ou Poupança: 0052042-0 

Da esquerda: Rev. Mauricio, Ana Cristina e
nossos queridos amigos Rev. Lindemberg e Déa
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