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“Mas em nada tenho a minha vida por 

preciosa, contanto que cumpra com alegria a 

minha carreira e o ministério que recebi do 

Senhor Jesus, para dar testemunho do 

evangelho da graça de Deus”.
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Saudações guineenses!!!

Graça e paz do senhor jesus!

Muitas coisas aconteceram nesses últimos meses

aqui em Buba/Guiné-Bissau; foram meses

abençoadores. Tivemos nosso Natal em Dezembro,

um Projeto Missionário em Janeiro com muitos

trabalhos realizados, a Igreja crescendo, a Casa

Esperança Viva dando os primeiros passos junto as

Escolas Parceiras a partir do mês de Fevereiro, e

iniciamos este mês de Março com um abençoado
desafio.

Vamos juntos conferir alguns registros destes 

acontecimentos?



de natal
celebração

No dia 25 de Dezembro pela

manhã realizamos nosso Natal,
com o tema “EMANUEL Deus

sta ku nós” (Emanuel Deus
conosco), com o apoio da

APEC em Guiné Bissau,
pudemos oferecer lanche para

as crianças e muitas

brincadeiras, alcançando 80

crianças com a Palavra do

Evangelho... e Glória Deus, o

Senhor tem salvado muitas delas.

Continuem orando pela vida
dos nossos pequenos para que a

graça de Deus os alcance
abundantemente.



projeto

missionário



253 pessoas com atendimento na área de saúde e distribuição de medicação

gratuita; 100 crianças atendidas com palestra sobre alimentação e higiene bucal, com

distribuição de escovas de dentes e aplicação de flúor.

Saúde

Capacitação Pedagógica para as instituições contempladas pela

parceria da CEV (Casa Esperança Viva); 30 professores contemplados com o curso de

Capacitação Pedagógica e com um Kit de material escolar; Confecção de material

didático para trabalho da CEV (Casa Esperança Viva).

Educação

No mês de Janeiro, recebemos uma equipe de 10 Projetistas durante 18 dias, 

realizando  uma série de Atividades Evangelísticas e Sociais nas áreas de...



Curso de Corte e Costura para 20 alunos entre eles portadores de deficiência

auditiva; Triagem de 5 participantes do curso para o início das atividades do Ateliê.

Ateliê

Fabricação de móveis para a CEV (Casa Esperança Viva) e para a

Família Missionária; Revitalização do banheiro externo da CEV, como também de

dispensas; Fabricação de 2 filtros de água para o acesso das crianças à água potável.

Engenharia



Realizamos um Torneio de Futebol com 4 times, para dar o ponta pé inicial

para encontros semanais de pregação do Evangelho e prática de futebol com as

crianças e adolescentes aqui em Buba.

Esporte

Reproduzimos o Filme Jesus na língua Crioulo (língua nativa que une os

dialetos das diversas etnias que existem na Guiné-Bissau) para cerca de 120 pessoas; Cultos e

visitas aqui em Buba; contando também com um momento de milagre na Ilha Boiá.

Evangelismo



ILHA BOIÁ
A Ilha Boiá é uma 

comunidade localizada na 

outra margem do Rio Buba; 

uma comunidade Animista, 

onde um adolescente de 

nossa Congregação reuniu 

um grupo para falar o que 

aprendia na E.B.D., e nos 

chamou para realizar um 

culto em sua comunidade... 
Naquela noite de tanta 

alegria, presenciamos um 

milagre, com a bênção de 

14 pessoas entregando a 

vida a Cristo e também 

voltando para os caminhos 

do Senhor; nascendo 

então um Ponto de

Pregação.

Orem pela firmeza da fé desses 

irmãos, pois a perseguição também 

é forte nas comunidades Animistas.



CASA
ESPERANÇA
V IVA

Nesse mês de Fevereiro realizamos uma

Reunião de Planejamento com os gestores

parceiros da Casa Esperança Viva,

traçamos metas e estratégias para essas 3

Escolas e seus 700 alunos, que são

assistenciados com o programa da Casa

Esperança Viva.

Temos o desafio de preparar um

Currículo unificado para estas Escolas.



infelizmente também temos 

más notícias

FOMOS 
ROUBADOS!

Roubaram 80% do material que recebemos do Brasil no mês de Janeiro, para o 

trabalho com as nossas crianças, desde presentes para as crianças, até recursos 

didáticos e instrumentos de psicopedagogia... MAS descobrimos o autor do roubo 

(um adolescente) e aproveitamos a oportunidade para falar sobre o amor e o 

perdão de Jesus para a sua família.



Temos um bom desafio
Queremos um lugar para Cuidar, Amar, e Servir ao  povo africano.  

O nosso lugar de funcionamento é alugado, mas temos o sonho

de ter nosso próprio espaço, para congregar e servir com todos

os projetos da Casa Esperança Viva... Não é fácil achar terreno

aqui, mas pela graça de Deus, encontramos um terreno no meio

da comunidade tamanho 50mt x 40mt, muito bem localizado

entendemos como resposta de Deus as nossas orações; temos

até o fim de Março para levantar o valor de R$ 40.000,00. Orem

conosco por isso!!!



P
V
V

Pedidos de ORAÇÃO

1

2

3

5

6

Por nossas vidas, espiritual e emocional;

Pela fluência da língua crioulo ;

Por todos os Projetos da Casa Esperança Viva;

Por nossos e intercessores e parceiros financeiros (Igrejas
e irmãos), para que o Senhor os sustente e levante a
outros também.

Por conversões genuínas e por portas abertas 

para a Pregação do Evangelho; 

Pela aquisição do nosso Terreno; 

4



Motivos para

Agradecer

No informativo passado, pedimos
oração para que que
conseguíssemos instalar água em
nossa casa e também adquirir um
transporte para o Projeto.

O Senhor ouviu as nossas orações!
Nossa gratidão a vocês que têm
caminhado conosco nesta jornada
missionária.



"Eu prefiro estar no 

coração da África na 

vontade de Deus, do 

que no trono da 

Inglaterra, fora da 

vontade de Deus ."

David 

livingstone
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