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Saudações no Nome de Jesus!

Oro para que esta vos encontre bem e felizes, a 
sentir as bênçãos do Alto nas vossas vidas. 

Desde aqui certamente não nos podemos queixar. 
Não mudaria nada de qualquer forma.

A Páscoa, o evento importante no momento, a 
celebração do sacrifício que Jesus por nossa 

causa padeceu. E é simples, apenas é necessário 
aceitá-Lo como nosso Salvador e Rei para nos 

o preço!

Este ano tive a satisfação de passar 3 dias de 

donativos e voluntariado. Deus abençoe cada um de 
vós.

Houve muito louvor, cântico, até mesmo dança, 
companheirismo, sermonear e o desfrutar de 

Tpara a partições necessárias para o pré-escolar. 

Epara estarmos preparados a qualquer momento 

com toda a paciência e doutrina.”

E é isso que me faz andar, que me motiva a sair e 
socializar, sair e tratar da vida, sair e estar com 

as pessoas.

À medida que o tempo traz para mais próximo o 
meu 64.º aniversário, dou-me conta que todos 

os medos do futuro têm sido nada mais que travões 
à felicidade, que têm tentado atrapalhar o serviço a 
Deus e ao próximo. Mas, pela positiva, têm também 
sido instrutores perspicazes em como os derrotar. É 
simplesmente mais um facto da vida e é só.

Edisposição para o ministério e tratar de assuntos 
pessoais, exames médicos de rotina e coisas do 

quem sou eu para discutir com Aquele que sabe 
tudo?...

TM (PT): 918939297
info@amaurora.org

TM (PT): 934864214
Cell (RSA): 0793457241
jr.tchumatchato@gmail.com

Uma coisa importante que não posso adiar mais é 
um exame à vista e actualizar as lentes. Estou a 

Outro assunto pendente que necessita atenção é a 
reestruturação da Associação Acção Missionária 

em África opera.

Aqui ainda é preciso construir um muro e portões 

África do Sul, para que as crianças do pré-escolar 

S

E
condenados. Perdoem, e serão perdoados. Dêem, e 

transbordar vos será dada. Pois a medida que usarem, 
também será usada para medir a vós.”

Deus abençoe!

Thistória, e espero poder estar convosco em breve 
para contar mais do que por cá se tem passado.

Muito amor em Jesus!
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Sermão em Preparação

Falar Acerca da Salvação

Ouvir Acerca da Salvação

Com o Pastor Jabu

A Comida Estava Deliciosa

A Cozinha

Partições para o Pré-Escolar

Precisamos de Um Muro

Missão Voltar à Bíblia

O Futuro


