O Zimbábue nunca mais será o mesmo

Bom dia querida! Graças a Deus por sua fidelidade!

Por muitos anos, fizemos planos para superar as situações e problemas difíceis que
enfrentamos no Zimbábue; no entanto, notamos rapidamente que não há mais planos a serem
feitos. Estamos impressionados com as situações pelas quais estamos passando e não temos
ninguém a quem recorrer, exceto Deus, e nos prostramos diante dele em oração.

A chuva tem sido dolorosamente escassa. Paradoxalmente, algumas áreas foram afetadas por
inundações. Quando os problemas nos dominam, lembre-se de que devemos nos afirmar em
nossa fé em Deus. Quando olhamos para a realidade que nos rodeia, vemos por que não
podemos nos organizar sozinhos nem podemos "fazer planos". E talvez nos perguntemos o
que esperamos de Jesus. Estamos dispostos a curar? Estamos dispostos a aceitar o que Jesus
nos oferece? Ore para ser obediente e atender a chamada,"Levante-se, pegue sua maca e
caminhe . "

Março chegou! Estamos entusiasmados e ansiosos pela mudança que será gerada na situação
no Zimbábue. O Zimbábue nunca mais será o mesmo. Todos nos levantamos , recolhemos
nossas macas e caminhamos em direção às bênçãos de AMOR, PAZ e RECONCILIAÇÃO que
Jesus nos concede em nossos lares, comunidades, países e no mundo inteiro.

Em preparação para o programa de BMD, expandimos nossa rede ecumênica, atendendo às
comunidades que precisam e organizando as celebrações. Estamos coletando doações para as
vítimas do ciclone Idai; Organizamos treinamentos sobre a fabricação de absorventes
higiênicos e artesanato reutilizáveis com cuidadores e crianças com deficiência, e agora
estendemos o convite a todos dentro e fora do Zimbábue para virem comemorar conosco.

O comitê diretor se reúne com frequência para orar e planejar um intenso programa para
março. Haverá serviços de DMO em várias igrejas em 6 de março. Posteriormente, convidamos
todos a participar do Dia Mundial da Oração no dia 26 de março no Zimbábue. Será realizado
no City Sports Center, Harare, das 9h às 14h.

O Dia da Celebração contará com muitas organizações, como a Associação de Garotas
Escoteiras, a União Bíblica e a banda feminina do Exército da Salvação. Haverá um grande coral
composto por coros de mulheres de várias igrejas, que cantarão canções de louvor no culto.
Por outro lado, será aberta uma feira na qual os melhores produtos das mulheres empresárias
do Zimbábue serão exibidos no campo da moda, jóias, utensílios domésticos, cerâmica,
cestaria, tecelagem de crochê, escultura em madeira e muitos outros produtos.

Deus nos favoreceu com o acompanhamento de todo o mundo em oração conosco. Estamos
cheios de alegria. Agradecemos por se juntar a nós de onde você está. Sentimos essa bênção
sobre nós.

Juntas, cantaremos:
Rir! Pegue sua cama, levante-se e ande
Longe do pecado
Longe da injustiça
da violência e do ódio
Sim! Cheio de amor

Rise! Leve sua cama
para a paz.
Estamos reconciliados
porque Cristo está aqui *
Comitê de BMD do Zimbábue
* Letras e músicas de Sylvia Marowa, DMO Committee of Zimbabwe. © WDPIC.
Tradução de Elsa Bauman, Adaptação de Lucía Doti- Leyla Rivoir

