
Ouagadougou, 05 de Março de 2017. 

 

 “Depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia: A quem enviarei, e quem há de ir por nós? Disse eu: 

EIS-ME AQUI, ENVIA-ME A MIM”. (Isaias 6.8) 

O mundo clama por socorro, quem esta disposto a ouvir o clamor das almas e se prontificar assim 

como Isaias fez? 

Damos sempre graças a Deus e aos amados irmãos por caminharmos juntos nesta missão a qual Deus 

tem nos confiado. É motivo de regozijo, ver o que Deus tem realizado aqui mesmo diante de tantas 

adversidades, muitas lutas, mas maiores são as bênçãos que temos desfrutados, vidas se rendendo aos 

pés do Senhor, o trabalho caminhando, e o nome do Senhor sendo conhecido neste lugar. Temos 6 

jovens e pré-adolescentes que aceitaram a Jesus e tem sido fieis aos culto. Cada semana Deus nos 

surpreende de uma maneira toda especial. As mulheres tem o projeto do sabão como fonte de renda, 

o que a cada dia tem vindo diferentes para aprender fazer o sabão. Dia 11 de Março estaremos 

realizando uma programação especial com elas, ministrando sobre seu valor, com o convite estendido 

aos esposos para ouvirem a palavra de Deus. Nos ajude em oração pois estaremos ministrando para 

uma cultura diferente, e precisamos da sabedoria de Deus. É uma oportunidade de evangelização, pois 

elas são impedidas de participarem dos cultos. Dias 24 e 25 de Março estaremos participando em uma 

igreja com nossos novos convertidos de uma programação evangelística, com vigília onde passaremos 

o filme sobre Jesus, contamos com vossas orações. 

A situação do terreno em breve estará resolvida, e poderemos iniciar nossa construção. O projeto já 

está pronto. Louvamos a Deus porque diante desta situação nosso trabalho tem sido reconhecido até 

mesmo entre as autoridades, onde está sendo discutido a possibilidade de ficarmos onde estamos. 

Contamos com vossas orações.  

 

Att. Missionária Maria Jose de Campos 

 

Motivo de oração: 

1- Pela decisão final do terreno. 

2- Pela nossa vida espiritual. 

3- Pelos novos convertidos. 

4- Por vocacionados para nos ajudar aqui. 

5- Por novos mantenedores. 



 

Nossas crianças fazendo o louvor.                              Mariame nova convertida louvando a Deus com as crianças.

 

Novos convertidos                                        Após a ministração da palavra, momento  
de verificar o aprendizado. 



 

                                                                                        Hora de recriação. 

  

                                                                                                                  Reunião com as mulheres. 


