
 

 

 

 

 

 

 

A graça e a paz de nosso Senhor Jesus. 

 
 
Bendito seja nosso Deus, pois Ele reina e todas as coisas estão debaixo de Seu poder, tudo o que somos 
e o que temos devemos a Ele, por isso louvamos Seu nome por mais um mês aqui no Senegal. 
Nós estamos bem graças ao nosso Deus, a Gabriela entrando na última fase do ano escolar, já fez alguns 
exames que foram enviados para Inglaterra (detalhe: são todos pagos) e ainda tem outros para fazer, 
mas estes dias ela está em casa para o feriado da páscoa na próxima semana. 
Nós continuamos também nos preparativos para a viagem ao Brasil, devemos que sair da casa em que 
estamos até o dia 30 de maio, temos muitas coisas para colocar em ordem antes de irmos, mas tudo 
está indo bem, muitos amigos missionários têm nos ajudado. 
Continuamos no trabalho com a Igreja no Projeto,  Deus tem acrescentado almas ao nosso rebanho e 
isso nos deixa bastante alegres, na semana passada uma senhora que está indo com seus filhos à igreja 
nos relatou que teve um sonho com Jesus e Ele falava com ela a respeito de provisão para suas neces- 
sidades , perguntamos se ela estava feliz com Jesus, ela respondeu :"Este é o caminho que eu quero se- 
guir", peço que orem por ela, pois as dificuldades por causa da perseguição são muitas. 
Este mês também vamos as aldeias vizinhas ao Projeto para recensear as crianças para a distribuição 
dos "Cadeaux de Noel", são quatro aldeias e queremos organizar para que cada uma venha em um dia 
diferente da outra, esta é uma ótima oportunidade de evangelizar e abençoá-las com um bom presente. 
 
Estaremos fazendo também um acampamento de Páscoa em conjunto  com  a Igreja de Dakar, durante 
quatro dias passaremos juntos  adorando o nome do Senhor e confraternizando. 
 
Receberemos no Projeto à partir do dia 21 de abril uma equipe de prático da ETED daqui do Senegal, a 
ETED é um curso da Jocum, é o começo para quem quer ser um missionário desta organização, eles 
estarão nos apoiando nos trabalhos da Igreja e também de evangelismo nas aldeias 

 
Divulgamos no facebook há alguns dias que o nosso irmão e Pastor José Dilson e a missionária 
Zeneide seriam julgados no dia 08 de abril, mas a audiência foi adiada a pedido de  um dos 
advogados, então a data foi  remarcada  para  o dia 06 de maio, peço que continuem orando 
em favor deles, esta situação  já tem  durado muito tempo e causado muita ansiedade em 
nossos irmãos, amigos e familiares. 
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Gostaria de agradecer a todos  que responderam ao nosso 
pedido  de  apoio  para  compra  das  passagens e também  
aos que têm ajudado sem que peçamos e ainda aos outros 
que têm  se  empenhado a ajudar na organização de even- 
tos, bem como,  na aquisição do que se é vendido, espera- 
mos em breve poder agradecer pessoalmente.  
Louvamos o tempo todo ao  nosso Deus  pela vida de cada  
um de vocês, seria muito difícil se não tívessemos o apoio  
da igreja, ou seja, do corpo  de Cristo, vocês são uma parte 
importante de todo  este plano de  Deus para implantação  
do Reino de Jesus em toda a terra, um  grande  abraço  no 
amor de Cristo Jesus. 
DOVANI, HOSANA E GABRIELA. 
 
 
 

PEDIDOS DE ORAÇÃO 
 
 
 
*SAÚDE 

*FINANÇAS 
*RECURSOS PARA VIAGEM  
*TRABALHOS NA ALDEIA 
*IGREJA NO PROJETO 
*DOCUMENTAÇÕES  
*PASTOR JOSÉ E ZENEIDE (JULGAMENTO) 
*EQUIPE DE PRÁTICO DA JOCUM 
*ACAMPAMENTO DE PÁSCOA 
 

 

 
 

 

 

 

 
Menino recebendo o Cadeaux de 
Noel  (Presente) no ano passado. 

 
Outro abrindo o presente. 

 
Gabi ajudando 

 
Hosana com uma moça da aldeia. 


