
de fazer isso, irão morrer, ou 

seus negócios irão dar pra trás. 

É bem claro o medo infiltrado 

no meio deste povo, enganando 

as pessoas. 

Cidade de Mahap 

Estivemos compartilhando neste 

lugar, mas houve muita resistên-

cia. Alguns vieram, depois os 

familiares vieram buscar para 

saírem dali. Mas sentimos paz 

pois ali foi anunciado o evange-

lho. 

Viagem a Tonga Oeste de Camarões 

Trabalho em Kribi Aldeia de Pigmeus e Orfanato  

Informativo Projeto Natal Feliz África 2021 
Novembro/Dezembro 

Depois de longas horas viajando 

de Kribi chegamos a Tonga para 

trabalharmos com Evangelismo 

com Projeção de filmes. Esta 

região é um lugar difícil para 

evangelizar, as pessoas geral-

mente são iniciadas na feitiçaria 

desde quando nascem e seguem 

neste ritmo obrigado pela famí-

lia. Acreditam na proteção dos 

feiticeiros que escravizam pe-

dindo oferendas, etc. 

Cidade de Tonga 

Primeiramente estivemos na 

cidade onde fica localizada a 

Igreja em Tonga. Projetamos 

durante 2 dias em cada cidade e 

só no segundo dia é que as pes-

soas vem para assistir. Os filmes 

são adaptados à cultura africana 

onde mostram realidades locais 

que acontecem. São filmes bem 

diretos onde contam testemu-

nhos de pessoas que vivem estes 

costumes de feitiçaria 

que são originados 

pelo engano de Sata-

nás. Ali 40 pessoas 

aceitaram Jesus. Mui-

tas depois de aceitar a 

Jesus, vem para rece-

ber oração por suas 

enfermidades e desfa-

zer a ligação com as 

práticas de feitiçaria. 

Tremendo ver o agir de 

Deus na vida das pessoas! 

Cidade de Nyokon 

Nesta cidade fizemos o trabalho 

à beira da estrada. As pessoas 

vieram para ver o filme e 20 

pessoas aceitaram a Jesus. Ali 

muitas pessoas falaram que vão 

a igreja, mas não conseguem 

deixar as práticas dos costumes, 

porque são ameaçadas pela fa-

mília ou por medo dos feiticei-

ros que dizem que se deixarem 

Aldeia de Bikauli 

Esta é uma aldeia nova onde 

pela primeira vez compartilha-

mos a salvação em Jesus. Atra-

vés do Livro sem Palavras ex-

pliquei o plano da salvação e 

havia muitos adultos dentre eles. 

Eles ficaram estarrecidos como 

eu sabia o nome dos deuses da 

floresta. Pois eu os desafiei a 

seguir o Deus que é mais forte 

que os deuses que eles seguiam, 

dei meu testemunho. Eu senti 

uma autoridade tão forte que era 

como que as palavras saiam 

fogo, eles ouviam atentamente. 

Todos, em torno de 20 pessoas e  

7 crianças aceitaram a Jesus. 

Para Honra e Glória de Deus. 

Aldeia de Nko’olong 

Uma aldeia bem retirada da 

cidade. Fizemos um trabalho 

com crianças pigmeias, os ban-

tus estiveram também. Em torno 

de 80 crianças e 30 adultos esti-

veram presentes; Distribuimos 

comida a todos (peixe, arroz, 

sabão e condimento). Ali foram 

mais de 50 que aceitaram a Je-

sus.  

Aldeia de Lendi 

Ali muitos bantus vivem junto 

com os pigmeus. 60 crianças e 

20 adultos estiveram presentes. 

Distribuimos alimentos, falamos 

de Jesus através das cores do 

Livro sem Palavras como em 

todos os trabalhos. 30 crianças e 

10 adultos aceitaram a Jesus. 

Orfanato Hope 

Tentamos contato com o escritó-

rio para fazer a visita e não con-

seguimos. Decidimos comprar 

os alimentos e ir diretamente. 

Isso foi tremendo! Os obreiros 

agradeceram nossa atitude de ir 

ali. Eles estavam necessitando 

exatamente da comida que en-

tregamos. Notamos várias crian-

ças novas, uma delas um meni-

no cego. Ali compartilhamos da 

Palavra de Deus e foi benção 

estar com eles, vimos o amor de 

Deus sendo expressado através 

de nós a todos naquele lugar. 
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Cidade de Makenene 

Bairro Nyokop 

Primeiro fizemos um trabalho 

com crianças, 150 estiveram 

presentes. Mais de 70 crianças 

aceitaram a Jesus. Em seguida 

projetamos o filme. Muitas pes-

soas vieram e  30 aceitaram a 

Jesus, oramos para cura física 

também. Vários foram curados e 

libertos.  

Bairro Barrière 

Neste lugar mora um obreiro da 

Igreja. Sua casa é onde se reú-

nem para cultuar a Deus. Ali 35 

pessoas aceitaram a Jesus. Foi 

tremendo as pessoas ficaram 

perplexas com a projeção do 

filme, pois começam a pensar 

que estão indo no caminho erra-

do. Toda glória a Deus que faz 

com que o Espirito Santo con-

vença e abra os olhos para ver o 

engano.  

Planos para 2022 

Há uma necessidade muito grande de 

trabalhar na formação de professores 

de crianças de Escola Dominical. 

Não há lugares nas igrejas para as cri-

anças. Geralmente elas são deixadas 

por último nas igrejas. Então neste ano, 

estou orando para: 

 Construção de salas de aula 

Escola Dominical para crianças 

nas cidade onde há igrejas. 

 Formação de Professores de 

crianças para a Escola Domini-

cal 

 Evangelismo com a Igreja 

local. 



Algumas fotos do trabalho realizado  

Obrigada pelas orações, contribuições e apoio. Foi desafiador ir a 

África em 2021, devido a meu pai estar doente, mas Deus me falou 

claramente que Ele estava cuidando de meus pais e que muitos es-

tavam aguardando a minha chegada para falar das boas novas de 

salvação. Sempre sinto que devia ter feito mais, pois há tantos lu-

gares que ainda não ouviram falar de Jesus. A maior barreira que 

existe de chegar a estes povos é a disposição de ir até eles. Há 

sempre uma luta, uma batalha espiritual para realizar estes traba-

lhos. Contando os testemunhos de uma maneira geral parece tão 

fácil, mas foi debaixo de muita oração, jejum e batalhas terríveis 

que chegamos a eles. Na noite de ir na aldeia de Bikuali onde pela 

primeira vez estivemos, eu passei tão mal com diarreia a noite to-

da, achei que não ia conseguir, mas pela manhã o Senhor restabe-

leceu minha saúde, para honra e Glória Dele e ali seus olhos fo-

ram abertos pa-

ra servir ao ver-

dadeiro Deus. 

Aleluia! 

Para contribuições: 

PIX (CPF) 136.910.528-27 
 

Banco Bradesco 

Ag 046  

CC 656396-1 

 

Banco do Brasil 

Ag 6503-X  

CC 110415-2 
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Que 2022 seja mais um ano 

de cumprir a Vontade de 

Deus, para glória de Dele ! 

Seja um Mantenedor/Intercessor deste 

Projeto  que nasceu n o coração de 

Deus. Qualquer valor é aceito e será so-

mado! Deus abençoe! 

Whats zap (19) 981337390 

Missionária Vanilda Ferreira de Souza 

 

Pregando a Palavra  

até os confins da terra ! 


