Moçambique, 18 de maio de 2017.

A Paz do Senhor Amada Igreja do Senhor Jesus no Brasil! Que o Senhor esteja abençoando a
vida de cada um. Muitas saudades de cada um de vocês e do nosso querido Brasil.
O mês passado foi um mês muito abençoado estivemos visitando algumas aldeias, conhecendo
as pessoas, orando por suas necessidades, tanto espirituais, quanto físicas, ou também, outros
tipos de necessidades. Mas foi uma experiência muito linda, podemos presenciar o agir de
Deus. Era um grupo de oito pessoas, nosso carro foi estragando no caminho mais de 07 vezes,
foi de fato uma luta. Fomos muito bem recebidos, comemos comidas típicas, pudemos falar de
Jesus para as pessoas que não o conheciam, também compartilhamos o agir de Deus com seu
povo lá. Povo este que não tem nenhum conforto, sem uma cadeira, sentam no chão puro,
não tem nenhum conforto, mas que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Conheci
igrejas que são feitas de folhas de bananeira, sem energia elétrica, púlpitos de barro, mas
cheio de pessoas simples, humildes, mas que adoram ao Nosso Senhor Jesus!!!!
Estamos no mês da malária, muitas pessoas doentes, mas Deus tem nos dado graça. Os
médicos brasileiros, mais de trinta, estiveram aqui, atendendo doentes, atendendo o povo, por
uma semana. Pessoas que não tem condições de ir ao médico, que nunca estiveram em um
dentista e puderam ser atendidos, foi benção de Deus.
Já faz um ano que estou aqui e quero agradecer à Deus por isso. Ele tem cuidado das minhas
necessidades e eu o louvo por isso. Nestes meses aqui tenho experimentado o sobrenatural de
Deus, pois apesar do meu sustento ainda estar muito abaixo do que necessito, nada tem me
faltado.

Oremos:








Pelo povo Moçambicano;
Por mais mantenedores financeiros, para que meu sustento possa chegar no mínimo
necessário para suprir todas as minhas necessidades;
Pela renovação do meus documentos legais aqui, para permanecer no país, que
deverá ser renovado nos próximos meses. Para que Deus supra também o valor
financeiro para esta renovação;
Pela minha secretária no Brasil, para que Deus abençoe a vida dela;
Pela minha saúde;
Que Deus continue me dando vidas, discípulos neste país tão necessitado de Jesus e
sua perfeita graça.

Que o Senhor abençoe sua vida, que a luz do Senhor possa resplandecer em suas vidas hoje e
sempre.
Obrigada por tudo meus queridos, fiquem na paz.

Maria Odete dos Santos

