
Irmãos, 

Sou grata a Deus pois Ele 
tem me dado muitas 
oportunidades fora do 
IBD e fora da igreja. 

Com isso pude observar o 
quanto os missionários  
são respeitados na  igreja. 

Mas fora deste ambiente, 
somos apenas mais um 
e s t r a n g e i r o ,  e 
estrangeiros aqui, na 
maioria das vezes, são 
vistos como arrogantes, 
p e s s o a s  q u e  s e 
comportam como se 
soubessem de “tudo”.  

Assim, o fato de eu já ter 
um curso superior e estar 
ali, junto com jovens, 
tentando APRENDER da 
maneira “deles” tem 
intrigado muitas pessoas 
e até mesmo gerado 
desconforto por parte de 

professores, que as vezes 
sentem-se ameaçados, 
mesmo eu ficando a maior 
parte do tempo em 
silêncio.   

Se estudarmos um pouco 
da história deste país 
iremos entender o porque 
d e s t a  r e j e i ç ã o  a 
estrangeiros. 

Assim não temos dúvidas 
que aprender as soluções 
Africanas para resolver os 
problemas africanos é uma 
grande estratégia de 
acesso ao coração do 
povo. 

Pois com esta atitude  
comunicamos que: 

“Nós respeitamos você, e 
seu conhecimento, mas 
queremos ajudá-lo”. 

E isso tem provocado uma 
certa abertura e acesso as 
pessoas pois com este 

c o m p o r t a m e n t o 
conseguimos chamar a 
atenção das pessoas que 
movidas por uma 
curiosidade gigantesca  
querem saber porque 
somos diferentes. 

E é exatamente neste 
m o m e n t o  q u e  
conseguimos ter a tão 
esperada oportunidade de 
compartilhar a respeito 
das boas novas de Cristo. 

Assim queridos irmãos, 
estejam orando por esta 
iniciativa. 

Sabemos que além de 
poder ajudar a melhorar a 
qualidade de vida da 
comunidade que vive ao 
redor do IBD, o 
laboratório também irá  
r e p r e s e n t a r  u m a 
gigantesca oportunidade 
de testemunhar de Cristo 
a comunidade local!  

Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, 
por todos os modos, salvar alguns!  (Ico 9:22b)  

PARA VOCÊ FALAR CONOSCO! 
Nossos E-mails: nidovaldogoncalves@gmail.com  —   helainegoncalves@gmail.com 

 Skype: Nidovaldo — Facebook : Nidovaldo & Helaine 
WhatsApp: Pr. Nidovaldo: 00258 842726900 — Helaine: 00258 842726906  
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Helaine no Laboratório do Hosital da Munhava, fazendo exame de sangue 



Este ano Deus me deu um novo 
desafio: um  estágio no Laboratório 
do Centro de Saúde, da Munhava, um 
bairro muito carente da cidade da 
Beira.   

Tenho tido a oportunidade de não 
apenas aprender, mas também 
t r a b a l h a r  n u m  l a b o r a t ó r i o 
Moçambicano.   

Tenho também a oportunidade diária 
de interagir com muitos doentes:  
Tuberculose, HIV positivos, Málaria,   
Anemias por diversas causas, muitas 
crianças desnutridas e muitos que 
nem sabem o que tem.  

Muitos deles chegam ali, uns chegam 
carregados, com muito medo,  alguns 
e m  p ân ic o,  o u tr os m u i to 
desconfiados,  e em muitos é possível 
ver a falta de esperança em seus 
olhos. 

Fico impressionada de ver quantas 
crianças fazem controle de Aids ali. 
Crianças de colo e crianças de todas as 

idades.  Algumas delas, com 8, 9, 12 
anos, vem sozinhas, sozinhas, sem 
ninguém. Já conhecem a rotina e 
sabem que precisam fazer os exames 
pra conseguir os medicamentos e ter 
uma qualidade de vida melhor. Sabem 
que se não fizer tratamento, não vão 
viver muito. Já carregam sozinhas a 
responsabilidade de cuidar da doença 
que elas nem tiveram a culpa de 
contrair... Foram infectadas pelas mães, 
que muitas vezes nem sabiam que 
tinham....   

A primeira criança que atendi que veio 
sozinha para seu controle de HIV, era 
uma menininha. Sua ficha marcava 9 
anos, mas parecia ter bem menos.  
Perguntei a ela: Onde está mamá? E ela 
disse: Foi trabalhar, eu sempre venho 
sozinha. Já habituei.  

Como doeu meu coração.  Fiquei um 
tempo sem palavras, só pedindo a Deus 
pra me ajudar pegar aquela pequena 
veia, para que eu não judiasse daquela 
menininha que estava tão contente, 

porque tinha conseguido chegar na 
hora, e estava sendo atendida logo e 
não ia precisar faltar aula!   

Muitas vezes paro e engulo em seco 
para não chorar. E posso dizer que é 
difícil não chorar ali.  Mas ao mesmo 
tempo sei que muitas dessas pessoas 
não recebem nem um sorriso durante o 
seu dia.  

Assim, em minha rotina, cumprimento a 
todos com um sorriso e um alegre 
“Bom dia” ou “Mwacherwa” em Sena 
para as “vovozinhas”.  E quando me 
despeço, “Deus abençoe” ou “Mulungu 
nbako kombolerene” vejo que isto faz 
grande diferença.   

Sei que não posso fazer muito porque o 
ritmo do Laboratório é intenso,  mas 
faço o que está ao meu alcance e 
agradeço a Deus pelas oportunidades 
que Ele me tem dado, de poder 
oferecer um gesto de amor a pessoas 
que muitas vezes vivem uma vida 
totalmente sem esperança! 

presença de Deus. Você não acha que 
isso é muito melhor do que viver neste 
mundo, com todo o sofrimento que 
existe?  Por isso eu não tenho medo 

nenhum de morrer.” 

E a partir daí, foram 35 minutos de 
perguntas como: 

“E como eu sei se eu vou pro céu ou 
pro inferno?”  

Q u e r o  c o m p a r t i n h a r  u m a 
oportunidade que Deus me deu aqui.  

Num desses dias,  logo que saímos do 
estágio na Beira para a 
faculdade, (aproximadamente 45 
minutos de viagem), estava com 
quatro colegas de classe (uma 
delas muçulmana e uma delas 
católica) no carro e levamos uma 
fechada de um caminhão e uma 
das meninas deixou claro que 
tinha muito medo de morrer.  

Aproveitando isto eu disse, “Eu 
não tenho medo de morrer, se 
fosse agora, eu iria feliz, pois sei 
pra onde vou”.  E duas de minhas 
colegas de classe, também 
evangélicas, concordaram 
comigo. 

Não levou 10 segundos para chegar a 
pergunta: “Aé... E pra onde você vai? 
Como você sabe pra onde você vai? “ 

E eu disse: “Eu vou pro céu, Jesus está 
me esperando e eu vou viver na 

“Porque Deus permite todo o 
sofrimento?” 

“O que eu preciso fazer para que Deus 
me aceite?” 

“Mas como eu vou parar de 
pecar? Sexo é pecado? Eu 
aprendi na igreja que sexo é 
pecado.” 

E foram muitas perguntas. E o 
que uma delas ficou mais 
intrigada é como nós sabíamos 
tanto da Bíblia. Onde nós 
tínhamos aprendido?  

Foi quando tive a oportunidade 
de lhe prometer uma Bíblia,  em 
mp3, já que ela disse que não ia 
conseguir ler e assim ela 
poderia ouvir no carro.  

Agradeça a Deus comigo pela 
oportunidade que Ele me deu para 
oferecer uma Biblia para uma 
muçulmana.  E se possível, orem por 
ela!!!! 
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A esperança que brota, através de um pequeno gesto 
de Amor!   

Alcançando os muçulmanos, através da amizade que 
surge naturalmente na sala de aula da universidade! 

P R O J E T O  M O Ç A M B I Q U E  
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Como vocês já sabem estamos de 
mundaça para a casa que fica na base 
onde esta localizado o IBD. 

Esta casa já serviu de moradia para 
outros missionários antes de nós, mas 
como eles já não estão mais 
envolvidos com o Projeto 
Moçambique, entendemos que era 
preciso fazer esta mudança.  Já 
começamos a mudar nossas coisas,  
ao mesmo tempo, em que fazemos 
algumas melhorias na casa.  

Os quartos só tem uma tomada, assim 
estamos instalando mais 3 tomadas 

em cada quarto (ver foto). 

E iniciamos também a construção de 
uma cerca ao redor da casa. Queridos, 
não está sendo fácil  mudar! 

Por favor orem para que tudo possa 
correr bem com nossa mudança.  

Praticamente estamos fazendo tudo 
sozinhos, cuidar da escola, da missão, 
da mudança, dos trabalhadores. 

Este semestre está sendo bem 
desgastante para nós, e saber que 
podemos contar com as suas orações 
em nosso favor é muito encorajador!   
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Estamos mudando de casa! 

Pezão o heroi do mês de Março 

recebemos, e desde então, temos 
descoberto quão importante os 
animais podem ser para o contexto 
em que vivemos aqui. 

Mas o mês de Março, reservou para 
nós uma experiência extrema a este 
respeito. 

Pezão o nosso gato foi instrumento de 
um livramento mortal. 

Ao chegar em casa, encontrei-o (Foto 
ao lado) em posição de ataque em 
nosso quarto. 

Inicialmente não entendi o que estava 
acontecendo, mas sua insistência me 
fez perceber que algo esta errado, e 
assim percebi que havia um filhote de 
Mamba Negra (Aprox 70 cm)  
escondida ao lado de nossa cama.  

Irritada com nossa presença ela se 
preparava para atacar. 

Já matei muitas cobras aqui, mas 
nunca em nosso quarto, ao lado da 
nossa cama. 

Queridos 

Helaine e eu gostamos de animais, 
mas desde que chegamos aqui, temos 
aprendido o quão úteis eles podem 
ser dentro do contexto africano!   

Em 2010, ao levantar da cama Helaine  
pisou numa LACRAIA, o bicho da foto 
ao lado. 

E ela acabou sendo 
picada no pé. 

Helaine enfrentou 
horas de intensa 
dor. Testemunhar 
t ã o  i n t e n s o 
sofrimento despertou em mim o 
compromisso de  fazer tudo para que 
isso nunca mais voltasse a acontecer. 

Fomos aconselhados a ter algumas 
galinhas, patos e perus no quintal,  
pois eles iriam manter o quintal livre 
destes bichos.  

5 anos depois podemos dizer que este 
foi um dos melhores conselhos que 

Pelo que conhecemos desta cobra, 
posso lhes dizer que este gatinho 
salvou minha vida.  

Somos gratos a Deus pelas muitas 
formas de livramento que Ele tem 
provido para nos proteger aqui em 
solo africano! 
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Depois do estágio, Helaine segue para almoçar e depois estudar, como se ve nas fotos acima. Almoçando, 
estudando, e em aula prática no laboratório. E por fim seu dia termina lecionando no IBD!   

Deus tem me dado a oportunidade de compartilhar Sua Palavra, não só no IBD, aos domingos tenho o 
privilégio de participar da escala de pregação em nossa igreja aqui no Dondo!   

A Mamba Negra é uma das cobras mais venesosas da África. 2 gotas de seu veneno geralmente são 
suficientes para matar. A que pegamos era filhote, mas já tinha tamanho e veneno suficientes para matar 
uma pessoa do meu tamanho. Na foto há um volume em seu corpo, provavelmente um pequeno rato que 

deve ter servido de almoço. Graças a Deus que este encontro  não passou de um grande susto! 

Entre Estágio, estudos e o IBD. Para Helaine sua rotina começa as 5 da manhã, e a primeira parada é no 
laboratório do centro de Saúde da cidade da Beira, nas fotos acima um pouco da rotina deste estágio!   


