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“Então todo o povo saiu para comer, beber, repartir com os que nada tinham preparado e para celebrar com   
grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhes foram explicadas.” (Neemias 8:12) 

 
Conhecer a Palavra de Deus de forma compreensiva é algo libertador. Foi 
assim com o povo de Israel retornado do cativeiro babilônico após 
descobrirem o sentido da Lei de Deus conforme explicada por Esdras e 
pelos levitas. No primeiro momento foram tomados por um profundo 
quebrantamento, choro e arrependimento, resultando em alegria e 
festejo pelo livramento de Deus, num segundo momento. E assim 
seguimos nós vivendo dia a dia esse duplo senso libertador de 
compungido quebrantamento e 
alegre festejo.  

Chegamos ao fim de mais um semestre letivo no Seminário Mukhanyo, 
agradecido a Deus pelo bom desempenho dos alunos. Nos meses de abril e 
julho participamos em dois fóruns sobre educação promovidos pelo 
Seminário. Entre 11 a 13 de junho participei da Consulta Teológica anual do 
Mukhanyo, sob o tema “Qualidade na Educação Teológica”, com a 
participação de mais de 100 educadores de 30 instituições de ensino 
teológico de vários países africanos. Grato a Deus pela oportunidade de 
aprender mais com irmãos abnegados como os Drs. Brian DeVries, Victor 
Nakah, Steven Hardy, Conrad Mbewe, entre outros.  

Estamos mais adaptados à realidade de Pretória com seu clima frio, seco e 
baixíssima humidade no inverno e verão quente e chuvoso. Com a 
demanda nos cuidados/atenção com a saúde do nosso filho mais velho, 
sentimo-nos um pouco mais limitados. 
Novamente atendendo um conselho recebido 
do Rev. Chiquinho (Frans Leonard Schalkwyk) a 
cerca de 23 anos: “Irmão, diminua o passo! Tem 
época que é para correr, outras épocas 
precisamos encurtar a passada”. Isso não quer 
dizer parar, mas dosar a caminhada. Mesmo 
assim, continuamos nossas visitas à favela do 
Refilwe, além de participarmos das atividades 
da igreja nos fins de semana. Iolanda tem uma 
reunião semanal de senhoras para comunhão, 
oração e estudo da Palavra de Deus. Eu sigo 
auxiliando na Grace Reformed Church Northern 
Pretoria - um projeto de plantação de igreja 
liderada pelo Dr. Brian DeVries - EBD e pregação 
sempre que solicitado. 

Philipe e Leonardo em Cape Town estão bem. Neste momento Philipe está 
reunindo sua documentação para renovação do visto de trabalho com a 

Exames de final de semestre no Mukhanyo 

 

Com Dr. Conrad Mbewe 

Iolanda entregado roupas a crianças no 
Refilwe 

Crianças agradecidas pelas 
roupas novas que ganharam 

confeccionadas e doadas pelas 
irmãs Branquinho (BsB) 

Nosso filho artista praticando sua arte 

mailto:gessrios@gmail.com


Rev. Gessé Almeida Rios 

Base África Austral 
gessrios@gmail.com ou gesse@apmt.org.br 

 

 

Triggerfish, para produção de mais uma série em animação. Leonardo segue lutando para terminar seu 
programa de doutorado ainda esse ano. Recentemente foi contemplado com mais uma pequena bolsa 
financeira como forma de incentivo e reconhecimento pelo esforço e dedicação nas pesquisas. Isso o ajudou 
bastante uma vez que não estamos em condições de apoia-lo financeiramente. Guilherme segue se tratando e 
ajudando o Mukhanyo, que mais de um ano vem orando por uma pessoa com a experiência e o conhecimento 
dele para conduzir um projeto de implantação e gerenciamento de um novo sistema que deverá integrar todos 
os campuses bem como seus mais de 70 núcleos de ensino à distância espalhados por diversos países da África. 
Estão contentes em tê-lo em seu quadro de trabalho. 

Tenho mantido diálogos com o Dr. Victor Nakah, Diretor Internacional da MTW/PCA (Missão Para o Mundo da 
Igreja Presbiteriana da América) para a região Subsaariana do continente. Estamos avaliando a possibilidade de 
ações conjuntas nesta região. Para tanto, em novembro estaremos participando, juntamente com outros 
colegas missionários da APMT na região, de uma conferência realizada pela MTW na África do Sul onde 
discutiremos mais detalhes. 

Por favor, contamos com as suas orações agradecendo: 
1) Pelo trabalho no Mukhanyo e os bons resultados obtidos no semestre;  
2) Pela expansão do alcance do Seminário, hoje com três campus no país, dois centros avançados e 70 núcleos 
no programa de ensino à distância;  
3) Pelo visto de Guilherme aprovado sem maiores problemas;  
4) Pela possibilidade de receber ajuda de custos pelos seus trabalhos junto ao Mukahnyo;  
5) Por mais um contrato de trabalho do Philipe com a Triggerfish;  
6) Pelas portas se abrindo para parcerias de trabalho com a MTW;  
7) Pela chagada de mais um casal (Rev. Maurício e Ana Cristina) para reforçar o trabalho no Zimbábue; 
8) Pelo Rev. Henrique e Giselle Machado e duas crianças que logo chegarão para o trabalho em Moçambique. 
Intercedendo: 
1) Pela recuperação da saúde do Guilherme, pelo trabalho do Philipe e pela sequência nos estudos do Leo;  
2) Por meus alunos e pelas matérias que tenho a ensinar neste semestre;   
3) Pelos colegas da APMT nesta região e seus respectivos projetos;  
4) Pela conferência a ser realizada em Novembro visando possíveis parcerias com a MTW;  
5) Pela aquisição da língua inglesa e adaptação dos nossos irmãos recém-chegados, Rev. Maurício e Ana;  
6) Pela viagem e trabalho dos nossos irmãos Rev. Vinícius a Beth Bantim ao Norte de Moçambique no início de 
Agosto, em especial pelos recursos financeiros que ainda faltam;  
7) Pelo nosso irmão missionário Luciano Azevedo e seu trabalho no Sul de Moçambique, principalmente pela 
necessidade de um carro melhor para suas viagens; 
8) Por nosso colegas em Angola, Rev. Romário Bandia e família em Lubango e Eliane Machado em Luanda.  

Juntos a serviço da Missão,  

Rev. Gesse e Iolanda Rios 

Para contribuir: 

Através 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 - (011) 3341-8339 boletos@apmt.org.br  

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  
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