
 
Projecto de Apoio aos Campos: Equipa do CETEMIS com os membros treinados de uma igreja no interior 

 
Luanda, 31 de agosto de 2021. 

 
“A seara é realmente grande, mas poucos são os trabalhadores. Rogai, pois, ao Senhor da seara 
que mande trabalhadores para a sua seara” (Mateus 9:37-38). 
 
Queridas irmãs da SAF Brasil, 

 

 
Outra equipa do CETEMIS apoiando um trabalho de plantação de igreja urbana em Luanda 

 
Com muito prazer, queremos actualizar a informação sobre aquilo que o Senhor tem feito em 
nosso meio, nestes últimos quatro meses. Graças a Deus, fechamos com sucesso os anos 
lectivos do CETEMIS e do CEAS, respectivamente nos meados e no final do corrente mês. 
Entretanto, as aulas do reforço escolar terminaram mais cedo, no final de junho, com a realização 
do habitual culto de encerramento. Na ocasião, os alunos e suas famílias receberam brindes e 
cestas básicas, com apoio da Bolsa Samaritana e do departamento feminino de uma igreja 
evangélica nacional. O novo ciclo escolar começa dentro de duas semanas, com 120 alunos 
matriculados. 



 
Projecto de Apoio aos Campos: Sessão de treinamento de membros locais de outra igreja em Luanda 

 
Por sua vez, as aulas do CETEMIS reiniciam no dia 2 de outubro próximo. Neste findo ano 
académico, finalmente demos início ao “Projecto de Apoio aos Campos”, uma iniciativa pioneira do 
CETEMIS, inspirada no desafiante apelo do Senhor Jesus (cf. texto bíblico do cabeçalho), com o 
propósito de promover a expansão do evangelho e o crescimento do Reino por meio da 
cooperação evangélica interdenominacional. Nossa prioridade é apoiar trabalhos de plantação ou 
revitalização de igrejas em todo o país. Neste âmbito, criamos equipas compostas por nossos 
alunos e professores, de denominações diferentes, que se deslocam aos campos ou igrejas 
solicitantes para servir em benefício e em parceria com os locais. Nesta primeira temporada dos 
trabalhos de campos, treinamos 35 membros de três igrejas locais diferentes nas áreas de 
evangelismo pessoal (evangelismo como estilo de vida) e discipulado bíblico, os quais, por sua 
vez, em breve estarão repassando o que aprenderam aos outros membros de suas respectivas 
igrejas. Como parte do treinamento, realizamos, junto com os locais, trabalhos diversos de 
evangelismo, tendo alcançado cerca de mil pessoas num período de 75 dias. Várias pessoas 
estão agora sendo discipuladas, para a glória de Deus. 
 

 
Projecto de Apoio aos Campos: Workshop de artesanato para as senhoras da igreja e comunidade 

circunvizinha 



Além disso, com a coordenação de Rosana e ajuda das esposas de alguns alunos do CETEMIS, 
promovemos workshops de artesanato e pastelaria para as mulheres das igrejas apoiadas e das 
comunidades onde elas estão localizadas, tendo formado cerca de 60 pessoas. De facto, todos os 
dons, talentos e habilidades são úteis para a causa do Reino. A propósito, as experiências do 
campo foram muito impactantes tanto para os cetemistas como para as igrejas receptoras. Não 
vemos a hora de começar a segunda temporada, prevista para outubro, quando apoiaremos 
quatro igrejas de denominações diferentes, duas das quais em processo de plantação. Daqui em 
diante, acompanharemos regularmente todas as igrejas apoiadas, de modo que os frutos sejam 
preservados e multiplicados. 
 

 
CEAS: Palestra especial para as mães dos alunos do Reforço Escolar, alusiva ao Dia Internacional da Mulher 

 
De coração, agradecemos as suas preciosas orações em nosso favor. Que a graça do Altíssimo 
continue a cobrir suas vidas a cada dia. Recebam o nosso grande abraço fraternal. 
 
Juntos labutando em prol do Reino, 
Pr. Manzaila, Mis. Rosana, Thalita e Caleb 
 

 
CEAS: Culto de encerramento do ano lectivo 2020/21 do Programa de Reforço Escolar 


