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Então Samuel tomou uma pedra e após entre Mispa e Sem, e chamou seu nome 

Ebenézer e disse: “Até aqui o Senhor nos ajudou” I Sm.7:14. Ora, tudo provém 

de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o 

ministério da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo 

(II Co 5.18,20). Na qualidade de cooperadores, rendemos graças a Deus pela sua 

bondade, misericórdia e graça e pelo privilégio de podermos cooperar com Ele na 

realização da Sua Obra. Confinando sempre com a manifestação da graça e da 

misericórdia de Deus e com a assistência e o auxílio do Espírito Santo, chegamos 

ao final de mais um ano, edificando a Igreja de Cristo a nível Regional e em 

cumprimento da Grande Comissão. Em todas as vezes que nos propusemos fazer 

qualquer actividade existem etapas que precisamos observar, como; planejar, 

executar e avaliar. Sabemos que Deus, sempre está disponível a avivar sua obra, 

porém, nós como instrumentos em suas mãos, devemos estar preparados, fazendo 

nossa parte, conscientes de nossas responsabilidades e do compromisso que temos 

assumido diante de Deus e da Igreja. Findo o período, há que fazer referência as 

actividades realizadas durante o período de 2019 à 2020, e para termos uma 

imagem daquilo que se fez, tendo em conta os aspectos fortes e fracos, de acordo 

com as circunstâncias contextuais, assim espelhamos a seguir, as atividades 

realizadas: 
 

01. Tivemos a comunicação regular com o Brasil, na pessoa dos nossos 

mantenedores. 
 

02. No cumprimento a Grande Comissão, no decurso do ano, foi possível 

efectuar (05) Campanhas de Evangelização, nas zonas rurais, que culminou 

com a abertura de mais (05) Congregações. 
 

03. Tivemos durante o período, (68), Visitas nas zonas rurais e Municípios.  
 

04. Aconselhamento aos jovens noivados (16). 
 

05.  Jovens Discipulados (61). 
 

06. Novos convertidos, ou almas para Cristo, (2.684), resultados das 

campanhas de evangelização, estudos Bíblicos, visitas e conferências.  

 



07. Ao longo do Ano, realizou-se (108), Cultos na Cidade Capital da Província, 

Municípios, Comunas e nas zonas rurais, onde se encontra população 

necessitada, socialmente e espiritualmente, nosso foco das missões. 

 

08. Também foi possível realizar, (02) Conferências às Senhoras das Igrejas, 

ministradas pelo Missionária Suely Pedro Lemes e (03) Conferências a 

Sociedade de Moças.   

   

09. Realizou-se até á primeira quinzena do mês de Outubro de 2020, (607) 

Baptismos.  

10. Louvamos a Deus que, durante o estado de calamidade pública, do COVID-

19, foi notório a criação de 35 grupos distribuídos nos lares, denominados, 

“ A IGREJA EM SUA CASA”. 
 

11. Através da nossa liderança do Brasil, que nos mantém em África, 

especialmente Angola, na Província do Huambo, onde cumprimos a 

Grande Comissão, e pela pronta dedicação liderança, na obra missionária, 

tivemos a ampla ajuda sem par, de cobrir (05) Templos.   

 

12. Ainda ao logo do Ano findo, distribuímos (6.809), livros devocionais.  

 

13. Também, distribui-se a sexta básica, à (182), Famílias necessitadas no 

período de calamidade da COVID-19, nas Aldeias de; Kawe Epalanga, 

Chilova, Chindunda, Mande e Vilavi. 
 
 

DIFICULDADES 
 

No tocante a este ponto, resta-nos frisar que no decurso do período, são várias 

dificuldades encontradas, de entre elas destacamos as seguintes:  

 

01. A falta de recursos financeiros para a construção de Escolas Comunitários, 

para ajudar as Crianças, que para conseguir estudar tinham que percorrer 

apeando, 25/30 quilômetros por dia, “É triste para as crianças de seis anos”.    

 

02. Pela ajuda da Liderança mantenedora do Brasil, foi possível saímos da 

decepção passada do desabamento de (05), cinco Templos, mais este Ano 

louvamos a Deus por ter levantado lideres dedicados na obra e hoje estamos 

felizes pelo trabalho feito pelos irmãos, que conseguimos este Ano cobrir 

os (05), cinco Templos. Mais ficamos com a dificuldade da construção do 

Templo Sede, que dirige, organização e representa, as (27) Igrejas na 

Província do Huambo. 

 
PROPOSTA  (PEDIDO DE APOIO) 

 

 

Para o cumprimento da dificuldade acima apresentada, pedimos carecidamente, 

aos nossos Líderes que nos mantém, e não só, o apoio sem medida, feito na 

aquisição das chapas para a cobertura das (05) cinco Igrejas que escaparam 

novamente desabar com as chuvas; mais também continuem nos apoiando na 

construção da Igreja Sede da Província do Huambo, onde será o ponto de partida, 



para outras áreas. E quando terminar a construção, os irmãos virão para a sua 

inauguração, e disser; “Valeu apenas, as missões em África, especialmente 

Angola e na Província do Huambo”.  
 

 

PERSPECTIVAS  PARA 2021 

 Abertura de mais Campos Missionários. 

 

 Realização de mais Campanhas Evangelísticas, ganhando almas para 

Cristo, discipulamentos, Baptismos,etc...  

 

 Dar continuidade ao Programa de Formação de Líderes para os Campos, 

junto da Direcção Regional da Igreja. 

 

 Recepção da Visita de Liderança do Brasil, para Angola, a fim de poderem 

fortificar as missões, visitando os campos, realizando conferências, 

Treinamentos às equipas de Liderança local, contactos com os membros 

Governo , Autoridades Tradicionais nas zonas rurais, etc... 

 

 A construção da Igreja Sede na Província do Huambo-Angola, em 2021. 
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Anexos 
 

DADOS ESTATÍSTICOS -  2020 
 

Nome do Pastor Regional: Daniel Mangueleua, estado civil Casado, de 

Nacionalidade: Angolano, número do Telemóvel: 244-923458496, Caixa 

Postal n 377, Correios de Angola-Huambo, residente na Província do 

Huambo. 
 

Número de Igrejas sedeadas na Província do Huambo: (27), 

Congregações; (05), Ponto de Pregação; (11), Total dos Membros até 

Setembro 2020 (7.427); Departamento de Missões Nacionais (01), 

Departamento de Missões Internacionais (01), liderado pelo Casal 

Ubiratan Izael Lemes e Suely Pedro, de Nacionalidade Brasileira; 

Pastores (06), Pastores Auxiliares (15); Missionários (03); Evangelistas 

(44); Diáconos (35); Anciãos e Anciãs (55); Membros Idosos (1.986); 

Viúvas (346), Departamentos de Evangelismo das Igrejas Locais (27); 

Departamentos Femininos, (Senhoras) das Igrejas Locais (27); 

Departamento Social Regional (01); Departamentos Masculinos 

(Homens) das Igrejas Locais (27); Departamentos Juvenis das Igrejas 

Locais (27); Departamentos de Crianças das Igrejas Locais (27); 

Departamento de Cooperação Internacional (01); Igrejas construídas (27), 

sendo (05) foram cobertas em Outubro de 2020. 
 

Ainda sim consta, nas perspectivas para 2021, a construção da Igreja 

Sede, na Província do Huambo.  
 

Finalmente, trabalhamos com o Ministério de Crianças, nas Zonas Rurais, 

no total de (5. 652), que sempre no fim de ano tiveram a Festa Natal 

solidário Crianças, antes, apoiado pela Bolsa Samaritana e por causa da 

Pandemia COVID-19, deixou de ser. Também outro calcanhar de aquíles 

é a sexta básica para (1.986) Idosos e (346) Viúvas, que só Deus sabe 

como vai alegra-los. Cumprindo o papel da Igreja de Tiago 1:27. 
 

 

Huambo-Angola, aos, 18 de Novembro de 2020. 
 

 

O DEPART. MISSÕES INTERNACIONAIS 

 

UBIRATAN IZAEL LEMES 
 

    

   



 
 

 
 


