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Pois nessa esperança fomos salvos. Mas, esperança que se vê não é 
esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? 

Romanos 8:24	
Atualizando	à 	Reconstrução:	Ultima	fase:	pintura,	colocação	de	piso	na	escada,	
pintura	dos	portões.	
Após	a	Reconstrução,	nosso	passo	será	mobiliar	a	base	e	casa	dos	meninos:	camas,	
mesas,	 geladeira,	 fogão,	 pratos	 e	 o	 mais	 necessário	 para	 que	 os	 projetos	
funcionem.	
	
-	Obrigado	por	todos	que	tem	sonhado	este	sonho	conosco	–	Obrigado	por	fazer	

parte!	-	

Níger	um	país	amado	por	nós	
Mais	um	mês	se	passou,	e	passou	muito	
rápido,	as	eleições	marcaram	o	mês	de	
março	no	Níger.	
Muitos	comentários,	espaço	aéreo	fechado	
por	uma	semana	(devido	a	uma	greve	de	
controladores).	E	ameaças	da	oposição,	
rumores.	Mais	no	geral	foi	tranquilo.	
Os	projetos	funcionaram	normalmente,	as	
crianças	compareceram	aos	projetos,	e	os	
desafios	continuaram.	
Tentando	cumprir	o	que	nos	é	proposto,	e	
tentando	ajudar	aos	obreiros	a	compreender	
o	que	é	proposto	a	eles:	amar	independente	
das	circunstancias.		

Só	podemos	ter	um	coração	grato,	em	meio	a	um	mundo	de	pessoas	que	não	se	
importam	com	o	próximo.	Vocês	mesmo	de	longe	estão	tão	perto!	

Sua	ajuda	nos	encoraja	a	continuar,	suas	orações	nos	animam	e	o	seu	amor	em	
investir	em	crianças	que	não	conhecem,	nos	fortalece.	

Nossos	sinceros	agradecimentos,	por	sonharem	este	sonho	conosco.	



Projetos	de	Nutrição:	os	projetos	continuam	funcionando	em	diversos	vilages,	muitas	crianças	
sendo	atendidas,	e	o	desafio	de	continuar	é	diário.	

	
Relatório Nikoy (entre o povo: soghaï, 
grumanche e dzerma). 
 
Agradeço muito a vocês pela ajuda que 
nos dão na nutrição, as roupas e 
também com a escola de meus filhos. 
 
As crianças tem evoluído bem, elas 
aprendem rápido. Porem no próximo 
período pretendo dividi-las em dois 
grupos para melhorar ainda mais o 
aprendizado dos versículos e canções. 
O numero de crianças tem crescido 
cada vez mais e a comida nem sempre 
é suficiente, isto não é nada fácil. 
 

Me alegra e ver que elas tem interesse, pois as vezes depois do projeto as crianças me procuram 
para fazer perguntas em relação aos ensinamentos. E isso tem me permitido aproximar mais de 
seus pais. 
 
Precisamos de livros e bíblias com imagens para apoiar nos ensinamentos. 
 
Ore para que o Espirito Santo trabalhe nas crianças a fim de que elas compreendam e guarde 
tudo que tem aprendido conosco. 
Crianças dos Projetos: 
Oulefa Abdoulaye, Idade 6 anos 
Faz três anos que participa do projeto, se sente feliz com isso. Pois 
tem sempre comida, seu prato preferido é macarronada. As monitoras dizem que ela tem crescido 
no conhecimento e fisicamente. Gosta de cantar e sempre esta ajudando os menores. 
Abdoulaziz Harouna, Idade 6 anos 
Gosta de participar do projeto e esta em junto com os amigos que participam. 
Os pais também estão felizes por ele fazer parte do projeto pois assim sempre tem o que comer. 
Prato preferido é feijão com arroz. As monitoras dizem que ele tem dado bom testemunho, antes 
tinha um comportamento ruim porem tem melhorado. Estar no projeto tem sido importante para 
seu crescimento físico e mental. 
Pedidos	de	Oração:	

• Pela	saúde	dos	missionários,	obreiros	e	filhos;	
• Pela	transformação	das	pessoas	que	fazer	parte	dos	grupos	extremistas,	em	especial	do	

Estado	Islâmico	e	Boko	haram;	
• Pedimos	orações	em	especial	por	nossa	saúde;	
• Pedimos	orações	pela	creche	Plateau,	na	qual	o	proprietário	colocou	a	casa	a	venda	(a	casa	

é	enfrente	nossa	base,	falta	pouco	para	conseguirmos	o	valor	atualmente	faltam	$	4950,00	
dólares).	

• Pedimos	orações	para	que	o	Senhor	abençoe	a	cada	mantenedor	que	tem	nos	ajudado.	



	
Como	ajudar?	

	
Association	Guerreiros	de	Deus	–	BP	13.801		-	Niamey	–	Níger	–	Afrique	

Banco	Bradesco	–	Ag	0095	conta	0126319-6	
Banco	Itau	–	Ag	6375	conta	01630-7	

	
Envio	direto	para	o	Níger:	

Ecobank	Niger	(Agence	Plateau)	
Code	Swift:	ECOCNENIXXX	

Compte:	0060121605000801		-		Banque	H0095	
Association	Guerreiros	de	Deus		(envio	via	Wester	Union,	contactar	por	e-mail)	

67%	alcançado	
33%	falta	
$	4.950	



Projeto	Casa	do	Pai	–	INDIA	
O	Projeto	continua	funcionando	–	96	crianças	na	creche	que	funciona	de	manha	e	a	tarde.	
10	crianças	apadrinhadas	na	escola	
Aulas	de	costura	para	as	mulheres	mães	das	crianças	
Nos	finais	de	semana:	cultos	no	projeto	para	pais	das	crianças	
Obreiros	indianos,	sendo	sustentados	pelo	projeto.	

Faça	PARTE	–	Ajude	também	a	INDIA	(DOOR	Of	PEACE	India)	–	Conheça	o	Projeto

	
	


