
Luanda, 30 de abril de 2021. 
  
“Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós” (1 Pedro 
5:7). 
 
Amadas irmãs da SAF Brasil, 
 
Com atraso, estamos mandando nossas notícias referentes ao primeiro quadrimestre do 
ano em curso. O motivo é que a nossa saúde esteve um pouco debilitada durante 
algumas semanas, mas já está melhor. Graças ao cuidado do nosso Deus, começámos 
bem o ano de 2021, mais uma vez animados e expectantes quanto ao que o Senhor vai 
fazer em prol do Seu reino. Para nós, é um grande privilégio vivenciar e participar deste 
grande movimento divino. 
 
 

 
Turma do primeiro ano do CETEMIS (alunos novos) 

 
 
A propósito, já retomamos as atividades presenciais na Missão DIA, sempre observando 
as medidas de biossegurança recomendadas pelas autoridades sanitárias. A partir de 
fevereiro, o CETEMIS voltou às aulas do Curso de Teologia e Missões e, até agora, tudo 
está indo bem. A princípio, reduzimos a carga horária presencial pela metade, mas 
pretendemos voltar ao regime normal agora em maio. Neste ano acadêmico, recebemos 
vinte novos alunos, totalizando agora cinquenta e cinco. Em breve, daremos início ao 
“Projecto de Apoio aos Campos”, uma iniciativa pioneira do CETEMIS através da qual 
equipes compostas por alunos e professores estarão apoiando trabalhos de plantação ou 
revitalização de igrejas em todo o território nacional, especialmente nas áreas de 
evangelismo, discipulado e capacitação de obreiros locais. Cremos que será uma 
experiência edificante e impactante, pois vai conectar cristãos e igrejas evangélicas de 
diferentes denominações em prol do evangelho de Cristo e do reino de Deus. 
 



 
Dinâmica de grupos no seminário para casais cristãos 

 
 
Por outro lado, nos meses de fevereiro e março últimos, realizamos mais dois seminários 
de capacitação para casais cristãos, com o objetivo de mobilizar e ajudá-los a 
desenvolver uma visão de evangelização baseada e voltada para a família. Graças a 
Deus, foram capacitados 39 casais, alguns dos quais já estão também mobilizando e 
trabalhando com os casais de suas igrejas locais. Deus seja louvado por tudo! 
 
 

 
Momento de confraternização no seminário para casais 

 
Por sua vez, os trabalhos do CEAS foram retomados no começo de março, com 91 
crianças no programa de reforço escolar e tantos outros beneficiários jovens e adultos em 
outros programas oferecidos à comunidade local e circunvizinha. Por determinação do 
Ministério da Educação que, por causa da pandemia, resolveu encurtar o ano letivo do 
ensino geral, o nosso programa de reforço escolar se estenderá somente até o final de 
junho, e o novo ano letivo (2021/22) terá início em setembro próximo. Entretanto, os 
demais programas para jovens e adultos vão continuar a funcionar normalmente. 
 



 
Verificação de temperatura e desinfecção das mãos na recepção às crianças 

 
 
Em suma, louvamos ao Senhor da seara por tudo que Ele tem feito. E a vocês, somos 
gratos pelas preciosas orações em nosso favor. Desejamos que a boa mão do nosso 
Deus acompanhe e use poderosamente suas vidas ao longo deste ano. Que a Sua 
maravilhosa e protetora graça envolva suas vidas e famílias a cada dia novo. 
 
Com grande abraço fraternal, 
Pr. Manzaila, Mis. Rosana, Thalita e Caleb 
 

 
A pastelaria conta com 19 alunos, dentre eles a Thalita 


