
 

 

 

 

 

 

 

A graça e a paz de nosso Senhor Jesus. 
 
É com   muita  alegria que  escrevemos o nosso primeiro 
Informativo deste ano, a fidelidade de Deus e a de vocês, 
que tem nos ajudado em missões, nos alegra muito e nos 
encoraja a continuar. 
Graças ao nosso Deus estamos bem de saúde, a tempera- 
tura está agradável, isto nos anima mais nos trabalhos. 
A  Gabriela ainda  está de férias, mas como  já havia dito, 
ela  está estudando  muito para  os exames deste último  
ano, no dia 15 de janeiro ela retorna à escola. 
Neste final de ano  fizemos o culto de natal com a igreja,  
onde distribuimos presentes, que foram doados as crian- 
ças, fizemos também um grande almoço para todos que 
estiveram  no culto,  foi um  momento muito bom de co- 
munhão. No dia 24 e 25 passamos com amigos missioná- 
rios, no dia 31 e 1 também estivemos com os missionári- 
os, mas  em uma  cidade vizinha, passamos de 2013 para  
2014 em oração. 
 
No Projeto continuamos com as atividades normais, toda 
semana  visitamos  as aldeias que estão ao  redor e  faze- 
mos  cultos  aos  domingos, as quartas temos reunião de 
oração e agora vamos começar um estudo para batismo. 
A Hosana e outra missionária foram visitar a aldeia onde 
moram as moças que participam das aulas de artesanato, 
foram muito bem recebidas, isto é muito bom para o re- 
lacionamento que é algo  valorizado na cultura local. 
Estamos  construindo  mais  uma casa  para missionários 
com  a ajuda dos romenos  que estiveram aqui pudemos 
adiantar algumas coisas  nesta casa. Neste mês virá uma 
outra equipe da Romenia, isto também  movimenta bas- 
tante o projeto e abre  novas oportunidades de trabalho 
e  consequentemente  abençoa mais pessoas da popula- 
ção, pois eles  atuam em diversas áreas e também estão 
dispostos a ajudar em qualquer atividade. 
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Culto de Natal 

 
Visita nas aldeias vizinhas ao Projeto 



Já  começamos  os   preparativos  para o nosso  retorno ao  
Brasil no mês de junho próximo,  estamos  em oração para 
poder comprar  as passagens, este é mais  um desafio para 
os próximos meses, vamos procurar adiantar os exames da 
Gabriela na escola  para podermos sair antes da alta tem- 
 porada na Europa,  pois nesta época as passagens estarão 
 muito mais caras, peço que orem por isso porque não dis- 
pomos ainda dos recursos para tal. 
 
Gostaria de lhes agradecer mais uma vez ( e não me cansa- 
rei de fazê-lo) por todo o suporte que têm nos dado e pela 
confiança depositada em nós,  juntos estamos expandindo 
o Reino e  fazendo  o nome  de Jesus conhecido e adorado 
nesta parte do mundo. 
Abraços fraternais no grande 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 (PROCESSO 
*EQUIPE DE ROMENOS 

 
Visita as aldeias. 

 
Mais um andar sendo constuído

 
Mostrando o filme de Jesus no Projeto 

 
Uma das aldeis vizinhas 


