
Ouagadougou, 14 de Outubro de 2017. 
 

“Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó 
Altíssimo; 

Anunciar de manhã a tua benignidade e a noite a tua fidelidade.” 
(Salmos 92, 1-2) 

 

Louvo e agradeço a Deus pela sua fidelidade! Já estou em Burkina Faso, 

retornando ao trabalho. 

Iniciamos as atividades com a escola, a evangelização, e os cultos. Deus 

tem nos abençoado grandemente, preparando uma equipe de nativos 

para nos apoiar aqui, todos cristãos, e tem sido benção para nós. Estamos 

com 68 crianças inscritas na escolinha, temos 04 professores para suprir a 

demanda.  Este mês estamos iniciando a EBD, antes do culto com 

separação de classe. 

Pedimos que ore por Burkina, este ano choveu muito pouco e não 

puderam plantar, isto tem trazido uma grande preocupação a todos. O 

alimento, além de caro, está escasso e trazendo dificuldades aos 

moradores do vilage.  Muita criança doente. Pedimos que ore por Kadi é 

uma criança da escola, esta gravemente doente, a família nos pediu ajuda, 

estamos dando toda assistência e já fizemos todo os exames, e não foi 

diagnosticada a doença, ela está com inflamação no intestino e com 

ínguas  por todo o corpo, na quinta-feira foi encaminhada para um 

especialista, e segunda-feira estamos levando para identificar a doença; 



ela esta com dificuldade para andar devido a muitas dores no corpo. 

Kady 

 

Precisamos levantar padrinhos para as crianças, estamos com um custo 

alto do projeto, e nossos recursos são insuficientes, precisamos de 

suporte. 

Agradecemos a todos os parceiros e pedimos que continue nos ajudando 

em oração, divulgação e contribuição, pois sem a sua parceria nada 

poderíamos fazer. 

“Missões se faz com os pés dos que vão, joelhos dos que oram e mãos dos 

que contribuem”, seja um missionário em Burkina Faso. 

Att/Missionaria Maria Jose Campos 

 

Nosso alvo de oração: 

1- Pela nossa vida espiritual 
2- Por estratégias de trabalho 
3- Pela união da equipe  
4- Pela saúde de Kadi 
5- Por sustento do projeto 
6- Pelos novos convertidos. 


