
EMJINDINI - Faça chuva ou faça sol, a congregação 
da Igreja Kingdom Life Worship participa no culto sob 
quaisquer condições atmosféricas. Isto foi o que constatou 
o missionário João Rodrigues quando participou no culto 
com eles no barraco de madeira lá na Extensão 12.

“Quando vi isto o Senhor colocou no meu coração 
ajudar o Pastor Jabu Mathunjwa na construção de um 
edifício em tijolo para estes Cristãos devotos,” Rodrigues 
comenta. Ele pertence ao grupo Missionário Aurora, e o 
Centro Comunitário Kingdom Life Worship é agora parte 
do seu projecto Tchuma Tchato em África.

Apesar de terem projecto aprovado e as fundações 
para um edifício de 200m2, a ausência de financiamento 
tornava a realização da obra impossível.

Durante dois anos a congregação celebrou o culto 
Dominical num barraco de madeira provisório, que 
Rodrigues descreve assim; “Quando o sol brilhava o 
barraco fazia lembrar Sadraque, Mesaque e Abed-Nego 
(Daniel 7:7) na fornalha ardente, e quando chovia Noé e 
a Arca.”

Durante a Páscoa e no último dia de Março, a primeira 
fase da construção ficou terminada. Tudo feito com 30 
000 Rand (€3 000) e muitos donativos e descontos em 
material por parte de patrocinadores locais.

Apesar de ser apenas metade do edifício (100m2), 
e ainda sem portas ou janelas, os membros da igreja 
desfrutaram aí o seu primeiro culto no dia 7 de Abril.

“O objectivo é termos um centro comunitário onde 
quem quiser possa vir e assistir ao culto,” diz Rodrigues.

E com uma taberna aparentemente a ser construída 
mesmo ao lado, ele está agradecido que a congregação 
tenha algo em condições.

“Imagine se o bar estivesse construído com tijolos, 
com boa aparência, e a igreja fosse ainda num barraco 
de madeira a cair aos bocados? Que mensagem seria 
essa?,” pergunta ele.

Informações: João Rodrigues no 934 864 214

Melhor uma Igreja do que um bar para a comunidade
Susanna Oosthuizen

Dia 21 - Terminar de montar as vigas cruzadas que susterão o telhado.
O zinco, as cumeeiras e os pregos são entregues.

Dia 19 - O Orlando Mangue prepara a trave central.


