Informativo Projeto Amparo a África
Abril 2022 - Missionária Vanilda
“Se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os
cavalos? Se tão somente numa terra de paz estás confiado, como farás na enchente do
Jordão?” Jeremias 12:5
Quantos problemas e sofrimentos nos fazem desanimar e achar que nossa prova é grande, pesada, difícil.
Deus nunca irá nos dar uma provação que seja impossível de suportar. Ele conhece o mais profundo e tem
todo conhecimento que existe. Creia que Deus está com você, seja qual for a situação que estás passando.!

Notícias Camarões-África Central
Notícias de Camarões - A obra de Deus não para, aleluia!!!

Igreja de Nyokon coberta para glória de Deus !

Igreja no vilarejo de Nyokon
Sou muito grata a Deus pelas orações e contribuições para o avanço da obra de Deus na África. Louvado seja o Senhor que
nos dá esse privilégio de fazer parte disso. Conseguimos enviar
o valor necessário para cobrir o telhado da igreja de Nyokon, vejam as fotos, glória a Deus!!
Aldeia de Bandevouri - Novo desafio –Campanha Evangelística
( Pigmeus e Bantus)
de 13 a 15 de Abril 2022
Essas Campanhas são preciosissimas pois atraem novos pigmeus e bantus para participarem, ali é pregado o evangelho, estudos bíblicos, oração pelos enfermos, louvor e adoração.
Recebi um orçamento do valor para realização dessa Campanha
está em torno de R$ 2.500,00. Tenho certeza que o Senhor nos
ajudará a ajuda-los neste sentido. Se o Senhor tocar em seu coração para ajudar, faça com alegria pra que vidas cheguem aos pés do Senhor Jesus.

Notícias Missionária Vanilda no Brasil
Familia
Meu pai continua no mesmo quadro, estou ajudando, revezando com minha família. Não tem sido fácil ve-lo assim, mas tenho
pedido a Deus para me ajudar neste processo doloroso. Sempre orando e buscando que seja feita a Vontade de Deus.
Costura Criativa Com Objetivo
Continuo na confecção de bolsas, nécessaires e pano de prato, etc. Sempre aprendendo coisas novas, para quando chegar à
África poder ajudar a passar este conhecimento a pessoas necessitadas. Também para levantar recursos para a África.
Tradução de Histórias Bíblicas Infantis
Com o objetivo de implantar EBD para crianças na África, continuo com as traduções de histórias bíblicas de português para
francês. Exige muito esforço, atenção, mas é necessário, sigo também fazendo isso.
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Pedidos de Oração
- Oremos pelo meu pai Lourenço, que está enfermo
com tumor já com metástase no pulmão. Pela minha
família.
- Oremos pelo trabalho de discipulado que tem sido
feito na África, principalmente nas aldeias de pigmeus.
- Oremos pela realização da Campanha Evangelística
de 13 a 15 de Abril 2022. Que o Senhor nos ajude a
levantar os recursos necessários pra a realização.
- Oremos pelas igrejas implantadas que o Senhor nos
ajude a glorificar o Nome Dele através da construção das mesmas.

Eu e meu pai Lourenço (86 anos)

- Oremos pelos novos convertidos, que o Senhor os sustente e permaneçam firmes com Jesus.

Agradecimentos
Obrigada a todos que tem nos ajudado com suas orações, contribuições neste Projeto na África.
Louvo a Deus pelas vidas que o Senhor tem resgatado para o Seu Reino. Que o Senhor recompense a cada um!
A serviço do Mestre e Jesus e no amor de Cristo,
Missionária Vanilda Ferreira de Souza
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