
Burkina, 11 de Fevereiro de 2017. 

Habacuque 3;17-19. 

Graça e paz! 

Mais um mês se findou e podemos dizer até aqui nos ajudou o Senhor e por isso estamos 

alegres. Nosso agradecimento a Deus e aos amados pelo apoio recebido.  

Este mês foi de muitas provações e grandes bênçãos recebidas do Senhor, tivemos o privilegio 

de receber por 10 dias a irmã Paula Mozer de Barra do Pirai; abençoando nossa comunidade e 

trazendo uma conscientização sobre higiene bucal como palestra, escovação e aplicação de 

flúor. Doou-se 180 kits dentários, 100 camisas, e muitos medicamentos. Foram dias de grande 

impacto para os moradores. Socorremos a 4 crianças enfermas, com consultas, exames e 

medicamentos, além de 12 kits contra malária.  Mesmo diante das adversidades, com o 

problema da invasão do terreno, temos superado, e avançado nosso trabalho. Quatro 

adolescentes e seis crianças entregaram seus corações. Nossas reuniões tem sido abençoada! 

Muitos moradores tem nos procurado para que o ajudemos. Uma das crianças que foi 

socorrida, o pai não permitia que seus filhos participassem do projeto, mediante à nossa ação 

eles foram liberados para participar. Iniciamos a construção de um banheiro com 

profundidade de 3 metros e fomos surpreendido, agora pois, estamos em cima de um lençol 

de água, rompeu o concreto do fundo e esta enchendo o poço. Não sabemos se haverá agua 

suficiente com esta profundidade. Deus é o Deus de milagres. Mesmo diante da repressão e 

não autorização para construção lá, iremos construir um salão em bamko (tijolo de barro), o 

custo é barato. Pedimos reforço de oração pois vejo a invasão do terreno como sendo uma 

perseguição religiosa camuflada onde se concorda com tudo, mas não nos permite avançar a 

obra.  Deram autorização para entrarem no terreno onde temos a construção. Está sendo um 

momento de muita tensão para nós, já recorremos a todos os órgãos e sem resposta, na 

última reunião foi decidido que só será resolvido após 3 anos. Já fizeram uma delimitação da 

metade do terreno e será todo murado, deixando apenas uma porta para entrarmos. 

Nosso alvo de oração: 

1- Para que o Pai entre com providencia e resolva a questão da invasão. 

2- Por salvação de almas 

3- Pela nossa vida espiritual 

4- Por estratégia de Trabalho 

5- Pela vida de A...*  , que tem sido um braço forte para nós 

6- Pelos novos convertidos. 

 

Nossa saudação. 

 

Maria José 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 


