
Ouagadougou, 06 de maio de 2017. 

Graça e paz! 

1ª Reis 17;12-14. “A farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará” 

…. 

 Deus é aquele que multiplica o celeiro, quando se dispõe a abençoar o profeta. A viúva tinha 

apenas a última refeição para ela e os filhos, compartilhou com o profeta e foi abençoada. Não 

olhe para as adversidades, faça como esta viúva, oferte para a obra missionária, pois é Deus 

quem dá a semente para semear. 

Nosso agradecimento a Deus, e a todos que tem caminhado conosco nessa obra maravilhosa, pois 

sem a sua parceria nada poderíamos fazer.   

Pedimos orações, pois cremos que segunda-feira teremos a resposta sobre o terreno. Deus nos 

presenteou com uma reunião com o presidente da universidade, para solução do problema do 

terreno.  Como é de vosso conhecimento a universidade adentrou no village e pegou nosso 

terreno para construção de um hospital, estará sendo decidido se vamos ficar onde estamos, ou 

se fora da área construída. Contamos com vossas orações. 

 

Nossos cultos tem sido uma benção a cada dia! Deus vai acrescentando vidas para ouvir sua 

palavra, muitos testemunhos de orações respondidas. Mesmo realizando nossos cultos dentro da 

sala de aula, por falta de espaço, isto não atrapalha a adoração. 

 

 

 

 

 

 



Nossa escolinha está uma benção: com 15 alunos no primeiro ano, e 14 no maternal; tem sido 

um trabalho bem cansativo, no início era muita agitação diante das orações, mas já temos visto 

uma transformação. Todos os dias damos uma refeição, pois veem para a escola sem uma 

alimentação, e isto as deixavam mais agitadas. Hora da refeição é somente está. 

 

Estes são os pequeninos, eles ficam debaixo de uma árvore por falta de espaço. Deus nos 
abençoou, e esta irmã esta nos ajudando, ela é professora, esposa de um pastor que mudou para 
o vilage, e está conosco, tem sido uma benção! 
 
 

Nosso projeto de evangelização aos sábados continua uma benção! Aproximadamente 100 

crianças recebendo o ensino da palavra, depois recebem uma refeição. É aqui que sua oferta 

esta sendo utilizada; continue ofertando para que esta obra avance a cada dia mais.  

 

A historia de hoje foi sobre Jó. 



 

Participamos com nossos meninos da primeira disputa de um campeonato. 

 

 
 
O projeto do sabão já é uma realidade, além do sabão liquido, elas começaram agora também 
com desinfetante para limpar o chão; o custo é mais baixo, e tem sido mais uma opção. 
 

  

 

Nossos pedidos de orações: 

1- Pela salvação de almas. 

2- Por mantenedores. 

3- Por novas estratégias de trabalho. 

4- Por nossa viagem ao Brasil dia 31/5. 

5- Por recursos para nossa passagem. 

 

Att/Missionária Maria José Campos 


