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A graça e a paz de nosso senhor Jesus Cristo.

Olá amados irmãos, aqui estamos mais uma vez para deixá-los informados do que tem acontecido
conosco e com a obra de Deus aqui no Senegal- África.
Nós estamos bem de saúde, um pouco cansados pelo calor, mas bem. A Gabriela já está de férias e
está passando um tempo no Projeto, onde trabalhamos, junto com outros filhos de missionários,
eles estão ajudando o filho do Pastor José Dilson em um trabalho que ele vai levar para os EUA,
para a Gabriela e também para nós está sendo muito bom, para nós é bom porque ela fica com
alguma atividade neste período de férias, nos deixando assim mais tranquilos para trabalharmos.
Também estamos pensando em agosto tirar alguns dias de descanso, vai depender um pouco das
nossas finanças, mas gostaríamos de passar algum tempo fora daqui onde nós estamos, estes
ultimos meses tem sido bem extressante devido ao ocorrido com nossos irmãos que estiveram
presos, fomos nós juntos com um outro missionário que estivemos responsáveis pelo Projeto todo
o tempo em que os irmãos estiveram presos.
Esta semana recebemos no Projeto a visita de algumas autoridades, o Governador da região, o
Prefeito, o Comandante de Polícia e outros policiais. Pensavámos que seria uma visita amistosa,
mas não foi.
Estamos esperando uma decisão da justiça para sabermos o que acontecerá com os meninos e
com o Projeto, no momento o que podemos fazer é orar por um milagre, estou muito feliz por
servir Aquele que é especialista nesta área.
No momento estamos com as atividades normais, com as aulas de inglês e com artesanato e
também na administração, os meninos também estão de férias escolares, na sexta-feira dia 13 foi
o ultimo dia de aulas para eles, premiamos os dois melhores de cada classe, o interessante foi ver
um dos meninos, o Boubakar, chorando emocionado em ficar em segundo lugar da sua turma, é
muito bom saber que eles também estão acreditando neles, pois a sociedade sempre os
menosprezou dizendo que eles nunca chegariam a ser alguém, mas não é isso que Deus pensa,
por isto ficamos aqui até quando Deus quiser.
Continuamos também com a plantação da igreja na aldeia, esta semana recebemos a visita dos
irmãos da Igreja Batista de Sto. André, foi um tempo muito bom para nós e principalmente para
eles que puderam vivenciar esta experiência de estar num campo missionário.

Temos uma assistência bem grande de crianças e de alguns adultos que tem sido fiéis, no ultimo
culto algo interessante aconteceu, estamos num perído de plantio aqui, a grande maioria da
população para poder comer depende do plantio e de quanto vão colher, o detalhe é que não
tem chovido, este é o período em que deveria estar chovendo em abundância, neste domingo
pelo fato de recebermos os irmãos do Brasil fizemos o culto do lado de fora, perto de onde as
pessoas estão plantando ou já plantaram e estão esperando a chuva, duas senhoras que tem sido
assíduas ao culto deixaram a lavoura e vieram para o culto e um dos pedidos de oração foi para
que chovesse, oramos então pedindo chuva, umas duas horas depois do culto o céu escureceu e
caiu um chuva abundante para o bem daquele povo e para a glória de Deus.
Agora estamos buscando um terreno para poder comprar e começar a construir um templo e no
futuro uma escola e um posto de saúde, com certeza contamos com a tua colaboração.
Quero agradecer, como sempre, pela confiança de vocês em orar por nós e colaborar para
continuarmos aqui.
Um grande abraço no amor de Cristo Jesus.
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