
 

 

 

 

 

 

 

A graça e a paz de nosso senhor Jesus. 

 

Chegamos ao fim de mais um ano e como sempre podemos dizer que até aqui tem nos ajudado 
o Senhor, o nosso Deus nunca nos desampara. 
Estamos bem, entramos  na época mais fria do ano, agora está começando o inverno no 
hemisfério norte, com isso a temperatura aqui tem sido agradável na maior parte dos dias, o 
único problema é que a umidade do ar também baixa e com isto as doenças respiratórias são 
bem comuns, o povo também sofre, principalmente quem mora nas aldeias, eles não estão 
preparados para o frio e nem as casas são construídas para evitar o mesmo. 
A Gabriela está de férias até o dia 16 de janeiro, está com bastante deveres de casa, pois logo 
após estas férias ela começa com uma série de exames. Também com respeito aos estudos da 
Gabriela gostaria de lhes dizer algo, ela tem mais um ano depois deste para finalizar o nível 
secundário, antes tínhamos decidido continuar aqui para finalizar, mas agora resolvemos, junto 
com a Gabi, voltar para o Brasil em 2014 e assim ela finalizará aí. Este retorno se daria no mês 
de junho, depois que acabar a última prova dela na escola aqui, com isto temos um novo e 
grande desafio que é comprar as passagens, estivemos cotando os preços esta semana e 
constatamos que cada uma custará, mais ou menos, 3.500 reais, isto por causa da 
desvalorização do real em relação ao dólar, estamos orando e compartilhando esta nossa 
necessidade, se por acaso quiserem nos ajudar com algum valor entrem em contato. 
 
No Projeto aqui, continuamos com os trabalhos nas aldeias, fazendo visitas, orando pelos 
enfermos e por outras necessidades, passando o filme de Jesus e convidando os jovens para 
virem ao Projeto para assistirem filmes evangélicos. Também continuamos com a plantação de 
igreja, cada semana tem vindo novas pessoas e participado dos cultos. A Hosana continua com 
o trabalho com as mulheres, agora em uma outra cidade também, em conjunto com outras 
missionárias. 
Recebemos uma outra equipe da Romênia, eles ficaram uma semana conosco, entre eles 
estava uma médica e duas enfermeiras, estas moças foram com a Hosana ajudar nos postos de 
saúde aqui da região, trabalharam bastante e deixaram muitos medicamentos. Uma outra 
parteda equipe, os homens, nos ajudaram nas construções, além de trabalhar fizeram a doação 
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de fios elétricos e todo o material para fazer o contrapiso de uma das casas. Foi muito 
gratificante ver estes irmãos por aqui, lembrando que até 1989 a Romênia era un país 
comunista, agora a igreja evangélica tem crescido muito lá e estão enviando missionários.  
Sempre recebemos voluntários, seja por curto ou por longo período, somos abençoados com a 
presença e com a ajuda dos voluntários, da mesma forma cada um que vem também é 
abençoado por estar fazendo parte da obra missionária e por poder ampliar o conhecimento e 
o relacionamento com uma nova cultura.  
Quando quiserem se programar para vir, seja uma pessoa ou uma equipe, por longo ou curto 
prazo, saibam que será um grande prazer recebê-los. 
 
Mais uma vez quero agradecer a todos por estarem conosco durante todo este ano que se 
passou, e acredito que estaremos juntos neste ministério por muito mais tempo. 
Que todos tenham um Natal muito abençoado, que a presença de nosso Salvador seja real em 
cada casa e em cada comemoração e também uma passagem de Ano com muita esperança e 
que o amor de Deus Pai continue a ser derramado em vossos corações no ano de 2014. 
Um grande abraço no amor de Cristo Jesus. 
DOVANI, HOSANA E GABRIELA.    
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Culto de Santa Ceia 

 
Hosana com as mulheres . 

 
Gabriela na peça de Natal da escola 


