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A graça e a paz do nosso Senhor Jesus.

Graças a Deus por mais um mes aqui no Senegal, louvamos ao nosso Senhor por seu cuidado
conosco e pela confiança que Ele tem depositado em nós.
Estamos bem, as dores nas costas da Hosana diminuiram um pouco, mas ainda precisa de
tratamento, estamos esperando uma oportunidade para podermos tirar alguns dias em Dakar
para ver isto. A Gabriela está estudando para os exames que começarão a partir de janeiro, ela
precisa de boas notas para poder ir para a escola americana e fazer só mais um ano ou finalizar no
Brasil. No geral estamos bem, com muitas saudades dos amigos, irmãos e familiares aí do Brasil.
Acabou-se o período de chuvas por aqui, isto quer dizer que chuva só em julho de 2014, a
temperatura estava bem elevada, perto dos 50 graus, mas agora está baixando gradativamente e
temos tido noites e manhãs bem agradáveis.
Depois do ocorrido com os meninos do Projeto no mês passado estamos envolvidos mais com o
trabalho nas aldeias aqui perto, temos o trabalho de plantação de igreja e tenho atuado como
Pastor da mesma, tem um outro missionário senegalês que trabalha conosco e junto comigo
somos os responsáveis por este e outros trabalhos. Também passamos semanalmente o filme de
Jesus em aldeias diferentes e pretendemos passar outros filmes evangélicos.
A Hosana e outras duas missionárias estão começando um trabalho com as mulheres das mesmas
aldeias, elas tem se reunido para aprenderem alguns artesanatos para depois poderem ensinar e
aproveitar para estreitar os relacionamentos. Ajudamos também algumas famílias bem pobres
que não tem condições de mandar os filhos para escola, pagamos o material e as inscriçõs para
que os mesmos possam estudar, e estes mesmos meninos têm frequentado os cultos.
No Projeto temos investido bastante tempo estruturando o lugar para receber os meninos de
volta e ainda outros que virão, estamos construindo mais um apartamento com tres grandes
quartos para receber 24 meninos, com o outro que já temos e logo teremos lugar para 48.
Também construimos um grande galinheiro e um outro espaço para criação de cabras e de
pequenos animais, o objetivo é que os meninos tenham um trabalho, uma fonte de renda e para o
próprio consumo dos mesmos e das pessoas que servem no Projeto. Estamos esperando que o
Senhor derrame uma grande chuva de bençãos sobre este projeto e para isto estamos preparando
a nossa terra.
Esta semana estamos recebendo uma equipe da Romênia, eles vieram para trabalhar em Guiné
Bissau, mas como já os conhecíamos eles resolveram passar alguns dias conosco, são pessoas que

tem nos abençoado bastante com trabalho e com a compra de alguns materias que tínhamos
necessidade, para alguns deles é a primeira experiência no campo, tem sido um tempo bem
agradável com eles.
O caso do pastor José Dilson e da missionária Zeneide continua do mesmo jeito, o julgamento
ainda não foi marcado e todo mês eles tem ido assinar o comparecimento diante do tribunal da
região onde corre o processo, eles estão ansiosos para poder pegar os passaportes e viajar para o
Brasil para ver a família, principalmente a Zeneide que está sozinha( sem nenhum familiar) aqui.
Obrigado a todos pelas orações, colaborações e pela confiança em nós e no nosso trabalho, um
grande abraço de nossa família no grande amor de Cristo Jesus.
DOVANI, HOSANA E GABRIELA.

PEDIDOS DE ORAÇÃO.
*SAÚDE

*FINANÇAS
*OBREIROS
* NOVOS OBREIROS
*JULGAMENTO DOS NOSSOS IRMÃOS
* LIDERES DA ABC
* MENINOS QUE ESTAVAM NO PROJETO
*VEÍCULO
*CULTO NA ALDEIA

