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Informativo Projeto Amparo a África 

Notícias de Camarões - Muitas vidas para Jesus! 
 
Aldeia de Bandevouri—12 a 15 Abril 2022 
 
E este ano foi realizado o Acampamento de Evangelização 
em Bandevouri.  
Deus se manifestou tremendamente neste lugar os 3 dias. 
Os bantus e pigmeus vieram. Mais de 200 pessoas estive-
rem presentes adorando a Deus neste lugar. 80 pessoas 
aceitaram a Jesus, foi maravilhoso. 
 
 
Cultos de Libertação e discipulado 
 
Nessas campanhas há um tempo precioso onde pessoas 
vem para receber discipulado. Muitos fazem trabalho de 
libertação. É lindo ver o agir de Deus. 
 
Muito obrigado a todos que puderam ofertar para esse A-
campamento de Evangelismo. Obrigada pelas suas ora-
ções e contribuições para este evento ser realizado. 

 

 

Familia 

Minha mãe este mês de Abril fez uma cirurgia de bexiga baixa, já voltou pra casa e está se recuperando. Meu pai, iremos trocar 

a sonda nasal para sonda gastro. Ainda precisa de um milagre, mas está nas mãos de Deus. Ele conhece todas as nossas ne-

cessidades. 

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. 

Indo as Igrejas 

A medida do possível estou indo às Igrejas e mantenedores para prestar contas e contar os testemunhos da última viagem. 

Maio 2022 - Missionária Vanilda 

“Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo nem fiquem apavorados por causa deles, 
pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará.” 
Deuteronômio 31:6 

Acampamento de Evangelização em Bandevouri 

Um dos maiores privilégios que temos é de poder compartilhar do Evangelho (a salvação em Jesus) a 
todos. Não desanimem naquilo que Deus tem te chamado para fazer. Lutas sempre virão, a nossa reação 
mediante a tudo, isso sim, faz a diferença. Deus está ao seu lado, nos prometeu estar todos os dias, en-
tão, vá em frente, não desanime, deixe que o Senhor faça o impossível, faça você o possível. Aleluia! 



Obrigada de coração pela confiança neste trabalho. Mesmo à distancia podemos fazer a diferen-
ça. Eu me comunico com a África semanalmente e eles agradecem imensamente a todos que 
tem colaborado para o avanço da obra entre eles. Que o Senhor os recompense pelas orações e 
ofertas. 
 
A serviço do Mestre e Jesus e no amor de Cristo, 
 
Missionária Vanilda Ferreira de Souza 

Para contribuições 

Vanilda Ferreira de Souza 
 
Banco do Brasil 
AG 6503-X 
C/C 110415-2  
 
Pix – vanfsouza@yahoo.com.br 

 

 

 

 

 
Banco Bradesco 
AG 046 

C/C 656396-1 
 

Pix – CPF 136.910.528-27 

Pedidos de Oração 

Agradecimentos 
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- Oremos pelo meu pai Lourenço, para que o Senhor restaure sua saúde para glória Dele. Recuperação 
total de minha mãe Dorca.  
  
- Oremos pelo trabalho que foi realizado, onde 80 almas aceitaram a Jesus. Que o Senhor dê sabedoria 
para o trabalho de discipulado. 
 
- Oremos pela realização de visitas a novas tribos de pigmeus que ainda não conhecem a Jesus. 
 
- Oremos pelas igrejas implantadas que o Senhor nos ajude a glorificar o Nome Dele através da constru-
ção das mesmas. 
 
- Oremos pelos novos convertidos, que o Senhor os sustente e permaneçam firmes com Jesus. 
 
 - Oremos pra que o Senhor envie os recursos para continuar os trabalhos que estão sendo realizados. 
Há muito trabalho a realizar, mas dependemos de recursos financeiros. 


