
 

 

 

Culto de encerramento do ano letivo do Programa de Reforço Escolar 
 

Luanda, 25 de dezembro de 2019. 
 

Amadas irmãs da SAF Brasil, 
 
Em simultâneo com estas notícias, enviamos as dos últimos três meses 
(setembro, outubro e novembro) por causa das dificuldades técnicas que temos 
tido ultimamente. Mais uma vez, agradecemos a compreensão de todos aqueles 
que nos têm acompanhado. 

 

 
 
Lembrancinhas entregues às crianças do CEAS no dia do encerramento 

 
Encerramos os trabalhos do CEAS no dia 2 do corrente mês. De modo especial, 
obtivemos um índice positivo no programa de reforço escolar com princípios 
bíblicos, no qual tivemos 89 crianças matriculadas, dos 6 aos 14 anos de idade. 
Louvamos ao Senhor por mais um ano de êxito que Ele nos concedeu, 



permitindo-nos servir a crianças, jovens, adultos e famílias em Seu nome e para 
a Sua glória. De forma direta, o CEAS alcançou e atendeu a cerca de 400 
pessoas. 
 

 
 

Um dos workshops de artesanato realizados no CEAS 
 
Por sua vez, o CETEMIS encerrou oficialmente o ano acadêmico no final de 
novembro passado, por ocasião da comemoração do aniversário da Missão DIA 
e da realização de uma conferência pastoral que tratou sobre a importância da 
visão missionária no ministério pastoral. Esta conferência é realizada todos os 
anos, com o intuito de conscientizar e mobilizar pastores para o trabalho 
missionário, particularmente os pastores dos nossos estudantes. Entretanto, as 
aulas do CETEMIS continuarão até o dia 1 de fevereiro e o próximo ano 
acadêmico está previsto começar no dia 1 de maio de 2020. 

 
 

 

A propósito do próximo ano, o CETEMIS pretende iniciar em março um projeto 
pioneiro de visita e apoio aos campos, dentro e fora de Luanda, onde haja algum 
trabalho de plantação ou revitalização de igreja. Deste trabalho participarão os 
nossos alunos, professores e, eventualmente, outras pessoas interessadas. 
Pedimos suas orações por este e outros planos que temos para 2020. Para 
vocês e suas famílias, ficam aqui os nossos votos de BOAS FESTAS E UM ANO 
NOVO REPLETO DAS BÊNÇÃOS DE DEUS. 



 
Até o próximo ano, 
Pr. Manzaila, Mis. Rosana, Thalita e Caleb 
 

 

 

 

Pais e alunos estiveram presentes no culto de encerramento do reforço escolar 

 

 
 


