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A graça e a paz de nosso Senhor Jesus.

Louvado e engrandecido seja sempre o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois por sua vontade e pela força
de seu poder continuamos na missão para a qual fomos chamados, juntos com cada um dos irmãos e da Igreja que tem
acreditado no projeto de Deus para a salvação da humanidade.
Amados irmãos, nós estamos bem de saúde e as atividades tem decorrido dentro da normalidade aqui no país, este mês
a Gabi está passando um período maior na escola, vai passar três semanas sem vir para casa, ela está fazendo simulados
para os testes finais, por favor intercedam por ela.
O trabalho com artesanato com mulheres continua, a assiduidade tem variado bastante, mas a Hosana e as outras irmãs
continuam firmes e já venderam até algumas peças que foram confeccionadas, isto é muito bom para incentivá-las.
Neste mês terminamos o galinheiro e já estamos criando alguns frangos para corte, o interessante é que os pintinhos
que compramos são de ovos que vieram do Brasil, não temos intenção de comercializar, mas é para o consumo das
pessoas que trabalham no Projeto e para os meninos quando retornarem, pois a carne de frango é muito cara por aqui,
para se ter uma idéia um kilo de peito custa 14 dólares e o frango inteiro 6 dólares o kilo.
Na igreja ,que estamos trabalhando e plantando, graças a Deus temos tido uma boa assiduidade, temos reuniões de
oração e ensaios de louvor, as vezes temos a oportunidade de receber algum pastor senegalês ou um missionário que
vem pregar, isto também ajuda na nossa edificação.
Recebemos uma outra equipe vinda da Romênia, como sempre eles são bem animados, passaram alguns dias conosco e
foram para Guiné Bissau, na próxima semana outra equipe estará vindo e então passarão mais tempo aqui conosco no
Projeto.
Estamos, como igreja, inscritos num projeto que se chama: "Enfant de Noel", traduzindo seria como: "Natal das
crianças",são presentes arrecadados nos EUA e Canadá para serem doados para crianças de países pobres, apesar de ter
este nome os presentes são entregues no mês de abril, cada criança recebe uma caixa do tamanho de uma de sapatos
cheia de presentes, e o objetivo além de presenteá-las com algo de qualidade é poder falar do amor de Deus, se não me
engano foi o filho do Billy Graham quem criou este projeto, gostaríamos de poder doar umas mil caixas este ano para as
crianças das aldeias aqui perto do Projeto, para isto teremos um custo equivalente a 0,75 R$ ( setenta e cinco centavos
de real) por cada caixa, isto não é para pagar as caixas, é só para cobrir as despesas no Senegal com transportes e
outras. Diante de toda esta explicação, gostaria de fazer um apêlo para quem quiser doar algumas caixas para
podermos atingir nosso objetivo, vocês podem se unir e fazer um depósito ùnico ou depositar na minha conta com 0,25
R$ no final para eu saber que o dinheiro é para este fim, exemplo: para uma doação de 10R$ o depósito seria de
10,25R$.
Vamos fazer uma criança senegalesa de uma aldeia feliz e compartilhar do amor de Deus com ela.

Estamos retornando ao Brasil no mês de Julho, já compramos o trajeto da Europa - São Paulo , ainda falta comprar o
outro trecho que é Dakar - Europa, compramos em prestações para pagar em 5 vezes, foi comprado no cartão de
crédito e precisamos pagar a primeira parcela este mês, e claro, as outras nos meses seguintes. Se você por acaso ou por
ouvir a voz de Deus neste sentido, quiser nos ajudar estamos abertos para isto, pois não temos os valores (ainda) para
cobrir esta despesa. Temos orado por isto e cremos que em breve estaremos juntos aí no Brasil para compartilhar e
adorar o nome de Jesus juntos.
Obrigado a todos que tem estado conosco todo este tempo, louvamos a Deus pela fidelidade de cada irmão, pela
fidelidade da Igreja e de seus lideres.
Um grande e forte abraço dos seus missionários aqui no Senegal.
DOVANI, HOSANA E GABRIELA.
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