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Pr. Joseph Maluta nasceu em Kinshasa,
capital da República Democrática do Congo.
Ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador
da sua vida em 1986, na igreja “Foi Audacieuse” (Fé
Audaciosa), onde congregou por nove anos.
Em 1994, o Pr. Maluta, como é mais
conhecido, começou as suas primeiras viagens
missionárias para a cidade de Tembo (Bandundu),
onde fundou a Igreja M.E.R.E.S.A (Missão Evangélica
da Recuperação e Enquadramento para Salvação
das Almas). Nesta época, ele treinou e levantou um
grande número de pastores.
Já no ano de 1995, realizou a sua primeira
viagem missionária internacional para Angola, num
período de muitos conflitos políticos, levando um
forte avivamento do Espírito Santo e influenciando
muitos cristãos. Foi assim que ele levantou um
grande número de líderes na província de Luanda.
Em 1999, fundou a Igreja M.E.R.E.S.A. em
Angola. O seu ministério profético e apostólico
atraiu pastores de diferentes denominações, os
quais ele ajudou auxiliando grandemente o corpo
de Cristo naquela localidade.
Em 2000, a Europa foi o seu destino.
Ele esteve visitando a França e a Holanda, onde
permaneceu um tempo e fundou mais uma igreja.
Sete anos mais tarde, visitou a Inglaterra, onde
também ajudou muitas igrejas e ministros.
Deus falou com o Pr. Maluta para retornar
à Angola em 2009 com o propósito de cursar dois
anos do Centro de Treinamento Bíblico Rhema e a
Escola de Ministros Rhema.
Assim ele fez, embora no início quisesse
desistir. Deus usou pessoas preciosas para abençoálo e confirmar esta direção. Lá, conheceu a sua
esposa, a missionária brasileira Rita Cavalcanti,
à época diretora da escola RHEMA. Logo após

sua formatura, Pr. Maluta veio juntamente com
ela ao Brasil. Eles se casaram em 2011, ano no
qual dirigiram a Escola de Ministros Rhema em
Campina Grande, desenvolvendo um maravilhoso
trabalho de treinamento para jovens ministros,
capacitando-os.
Hoje, eles ministram em diversas igrejas
no Brasil e ensinam nas escolas Rhema, ao
mesmo tempo em que se preparam para ir ao
Congo Democrático iniciar o projeto missionário
denominado “AfroEuroBrasil”, cujo foco principal é
dar assistência a crianças marginalizadas que vivem
nas ruas, desprezadas pelo governo e sociedade.
Tudo isso eles já fazem no Brasil, apoiando várias
instituições, mas farão igualmente no Congo,
onde também pretendem iniciar um Centro de
Treinamento Bíblico, e na Europa, apoiando obras
missionárias e sociais.
Muitos podem se perguntar: é possível unir
África, Europa e Brasil em uma mesma visão? O
histórico ministerial do Pr. Maluta e a visão do recém
criado “AfroEuroBrasil” nos mostram que sim!
Este é um projeto ousado que nasceu
no coração de Deus e foi confiado a este casal,
visando promover o envio deles para o Congo
Democrático, na África, ainda este ano. Pr. Maluta
e Rita auxiliarão igrejas, iniciarão a escola bíblica
e, principalmente, promoverão assistência social a
milhares de crianças tão carentes nesta nação.
A República Democrática do Congo se
tornou o segundo maior país da África, após a
independência do Sudão do Sul, em Julho de 2011.
Kinshasa é a capital e a maior cidade do país. O
Congo Democrático, como é chamado, possui uma
população de quase 70 milhões de habitantes,
sendo este o país mais populoso francófono (onde
se fala francês) e, ainda, o décimo segundo país
mais extenso do mundo.

