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A graça e a paz do Senhor Jesus.

Como estão amados irmãos?
Nós estamos bem, sempre gratos a Deus e a todos voces que tem estado conosco neste tempo em
missões.
Este será o ultimo mes de aulas da Gabriela, pois aqui segue-se o calendário europeu, de setembro
a julho, então ela terá umas férias mais prolongadas neste período, ainda não sabemos se vamos
sair também alguns dias, vai depender de como estará a situação no Projeto e também das
finanças, de qualquer forma temos orado, principalmente pela Gabriela, pois para ela é muito
entediante ficar o tempo todo em casa e ela também não pode ir ao projeto conosco todos os
dias.
No Projeto assumimos mais algumas responsabilidades na administração, estamos ajudando os
líderes, eles também estão querendo tirar um longo tempo de férias, depois da prisão do Pastor
ele tem se sentido muito cansado e estressado. Com isso vamos ficar responsáveis por muita mais
coisas junto com um outro casal, um senegalês casado com uma brasileira.
A missionária que estava no Projeto ( Zeneide), que também esteve presa, decidiu deixar de
trabalhar lá, isso dificultou bastante o funcionamento. Precisamos de mais voluntários que
queiram passar um tempo dedicando-se aos meninos ou mesmo na admministração.
Desde o mes passado começamos um trabalho de plantação de igreja em uma aldeia próxima do
Projeto, tem sido bem diferente, pois a assistência é de mais ou menos 50 a 70 crianças e alguns
poucos adultos, temos permanecidos firmes , um senhor da aldeia nos cedeu um cômodo de mais
ou menos 12 metros quadrados, imaginem todas estas crianças mais os adultos neste espaço, na
hora da palavra a Hosana mais uma missionária levam as crianças para fora para contar histórias,
tem sido muito bom.
Ainda temos o projeto de passar o filme de Jesus nas aldeias circunvizinhas, e são muitas, mas nos
falta a aparelhagem de som, o mes passado compartilhei isto com os irmãos, todos os que eu
envio o informativo mais as igrejas e ninguém manifestou o desejo de colaborar, ainda ta em
tempo, é uma ótima oportunidade de estar participando da expansão do evangelho no continente
africano, as vezes ficamos perguntando o que podemos fazer pelos mais necessitados ou até
dizendo para Deus que queríamos fazer mais, eis aí a oportunidade.
Eu sei que muitos tem colaborado com muita alegria e tem sido fiéis no seu compromisso e é
sempre constrangedor para nós falar de dinheiro, mas é necessário pois sem ele a obra fica mais
dificil de avançar, ou seja, ainda precisamos do equipamento de som para passar o filme de Jesus
nas aldeias.

Gostaria de agradecer a todos pela confiança no nosso trabalho, por estarem conosco em todos os
sentidos, em momento algum nos sentimos abandonados no campo, louvamos a Deus pela vida
de voces e reconhecemos também todo o vosso esforço em fazer o nome de Jesus conhecido
através da igreja, um grande abraço de todos nós no grande amor de Cristo Jesus.
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* IGREJA NA ALDEIA
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