
 
 
A graça e a paz do Senhor Jesus. 
 
 
Olá queridos irmãos, somos gratos a Deus por mais um mes de vitórias e também por mais um 
Informativo que estamos enviando. 
No mes de julho ficamos uns tempos sem poder nos comunicar pelo fato de estarmos em um 
lugar com dificuldades de conexão, e foi neste mesmo lugar que pudemos tirar uns dias de 
descanso, estavámos bem cansados por todo o trabalho e também pelos ultimos acontecimen- 
tos com nossos irmãos que estavam presos. Gostaria de agradecer a todos que nos ajudaram 
financeiramente e nos proporcionaram este período de descanso. 
A Gabriela já retornou aos estudos e este é o ultimo ano dela nesta escola atual, pois segue-se 
o currículo inglês, e para acompanhar o brasileiro ou o americano ela vai precisar de mais um 
ano, ou seja, ela deve acabar realmente o curso secundário em 2015. 
Continuamos com o trabalho de plantação de igreja na aldeia e também já começamos a passar 
o filme de Jesus, como sempre é muito interessante a reação das pessoas, pois o filme é dubla- 
do na própria língua da etnia com a qual estamos trabalhando, o povo fica muito atento, temos 
muitos convites de outras aldeias, mas como estamos no período de chuvas e as estradas ficam 
com muita lama deixamos para continuar assim que possível. 
Neste mes de julho até o dia 16 de agosto os meninos do projeto estarão  fazendo um curso de 
férias em uma escola aqui da região, até então eles só tInham estudado dentro do projeto com 
um professor contratado, esta é a primeira oportunidade, para a maioria deles, de estudar em 
uma escola, e dependendo do rendimento deles neste curso eles poderão ser matriculados no 
próximo ano letivo, gostaria de salientar que é uma escola privada, pois as escolas do governo 
não aceitariam a maioria dos meninos porque já passaram da idade de cursar a primeira série, 
com isso teremos uma despesa mensal maior, o custo para cada menino na escola é de mais ou 
menos 90 reais por mes, pois além da mensalidade tem a alimentação e o transporte,mais uma 
vez fica o apelo para qualquer pessoa que queira cooperar. Peço que estejam orando pelo 
sucesso destes meninos.  
Neste período de chuvas aumentam  os casos de málaria na região em que se encontra o 
projeto e onde moramos, também aumenta o número de cobras, com as chuvas aparecem mui-  
tos sapos e as cobras vem para se alimentar dos mesmos,  a cobra mais comum na nossa região 
é a “Naja preta cuspideira” altamente venenosa, já matamos tres este mes. Tivemos também 
dois casos de málaria entre nós ,então gostaria que orassem pela nossa proteção, dos meninos 
e todos os funcionários.  
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O caso do Pastor José Dilson e da missionária Zeneide continua do mesmo jeito, eles estão em 
liberdade provisória sem saber a data do julgamento, um problema para eles é que não podem 
sair do país, pois os passaportes estão com as autoridades senegalesas, eles estão esperando 
com paciência, mas gostariam de viajar para ver os familiares, este é mais um pedido de oração 
 
Gostaria de agradecer mais uma vez a confiança de todos em nosso trabalho, por  continuarem 
conosco e nos suportar nesta obra missionária. 
Um grande abraço no amor de Cristo Jesus. 
DOVANI, HOSANA E GABRIELA 
 
 

PEDIDOS DE ORAÇÃO 
 
*SAÚDE 
*FINANÇAS 
*MENINOS DO PROJETO 
*OBREIROS 
*NOVOS OBREIROS E COOPERADORES 
*LIDERES DO PROJETO 
*ESCOLA DA GABRIELA 
*ALDEIA ONDE ESTAMOS TRABALHANDO 

 

 

 


