
 
 

AGD NIGER – 2016 - GRATIDÃO 

“Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos 

alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros 

no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria 

colherão”. Salmos 123.3-5 

Relatório Anual de Atividades 
Dia 17 de janeiro fez um ano do atentado na 

base e na nossa casa, impossível não lembrar e 

agradecer a Deus que nos protegeu. Agradecer 

a todos que com muito carinho estenderam as 

mãos para nos ajudar! Queimaram 

praticamente tudo na base e na nossa casa, 

quase não sobrou nada, a estrutura da base foi atingida, e tivemos que refazer. 

Por milagre, graça e provisão, conseguimos colocar a laje na base e construir 

quartos para nossos filhos encima da base, no mesmo terreno nosso. Agora 

todos podemos morar juntos. O que era impossível se tornou possível. Fizeram 

tudo para que fossemos embora, mais esqueceram que temos raízes plantadas e 

não desistiremos! 

 
Fotos do Período da Reconstrução 

 

   Dezembro |  2016 

Anual 

Podemos dizer 

que o ano de 

2016 foi um ano 

que nos 

surpreendeu, em 

meio a 

tempestades 

vimos a boa mão 

de nosso Deus 

nos guardando e 

enviando 

milagres para 

nos ajudar! 

Agradecemos a 

todos que 

fizeram parte 

disto! 
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Foto atual 2016  
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Doação de Cobertores e Blusas de frio 

Foram doados mais de 200 cobertores e mais de 800 blusas de frio em 2016, 

para o período que faz frio no deserto. 

Agradecemos a todos que contribuíram. 

A campanha para compra de cobertores 2017 já está aberta! E muitos já 

ajudaram. 

Formação para Professores e Monitores de Crianças 

Também fizemos a formação de monitores infantil, com a presença da Rixy 

Leiva (Psicopedagoga de El-Salvador) e Karla Luiza (Pedagoga do Brasil). 

Nossos monitores receberam conselhos, dicas, ensinamentos de como 

aproveitar melhor o tempo, atividades educacionais para as crianças, e 

aprenderam também de que forma as crianças aprendem. Foi um curso super 

proveitoso e agora no final do ano já podemos agradecer porque vimos muitas 

mudanças. 

Casinhas Queimadas e Reconstruídas 

Foram mais de 15 casinhas este ano reconstruídas.  

Logo em fevereiro foram queimadas 6 casinhas, como é muito seco, quente e as 

casas são de palha, o fogo se alastra rapidamente! Somos gratos porque 

conseguimos ajudar 15 famílias neste ano, muitas delas perderam suas casas em 

casos de incêndio. 

Construção encima da Base: Casa dos Filhos 

Mais um milagre, conseguimos construir os quartos de nossos filhos com 

banheiro! 

Compra da Casa – Creche Plateau 
Depois de muitos anos de pressão e preocupação, pois a proprietária da casa 

queria vender, juntávamos dinheiro pensando em comprar, mais nunca 

conseguíamos atingir o valor necessário. A creche é enfrente nossa base, e 

funciona há 5 anos no bairro. Seria muito difícil encontrar outra casa para alugar 

após os ataques de jan/2015. Lançamos a campanha via Facebook, Whatsapp, 

com amigos, denominações e pessoas interessadas em ajudar. E conseguimos 

levantar o montante que faltava: U$ 18.000 para ser exatos. Conseguimos 

levantar os valores, e conseguimos efetuar a compra! A documentação já se 

encontra conosco.  

Batismos 

Mais pessoas se decidiram por seguir ao Mestre, e se tornaram discípulos de 

Jesus. 

Cirurgias da Giovana no Brasil 

No ano passado, passou por uma cirurgia grande aonde retirou cerca de 8 

nódulos. Neste ano no dia 20/07 foi ao Brasil e passou por mais uma cirurgia 

para retirada de um tumor, e no dia 10/08 mais uma cirurgia na mama. Após 

repouso exigido pelo médico, voltou ao Níger. Segue em tratamento e controle 

a cada 6 meses, estejam orando. 

 

Juntos nós podemos! Sozinhos é impossível! Obrigado por sonhar este 

sonho conosco! 
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Sala de Enfermagem volta a funcionar: 

Desde o atentado em que a sala de enfermagem foi quebrada e os materiais. 

Mais com a reconstrução conseguimos inaugurar a nova sala, e com o principal, 

um de nossos queridos filhos (não mora na mesma casa, mais é como um filho 

desde pequeno conosco), está no ultimo ano de Enfermagem e já tem feito 

atendimentos na base e nas creches. 

Crise da Epidemia de Malária: Perda de duas crianças 

Desde ano passado percebemos que os parasitas estão mais fortes e resistentes. 

Este ano foram diversos casos, com muitas dificuldades na cura, precisaram em 

sua maioria fazer perfurações na clinica, um tratamento que se torna caro para 

o projeto, principalmente porque não temos recursos fixos específicos para 

saúde. Alguns irmãos nos ajudaram fazendo cafés e jantares para ajudar nesta 

área este ano. Conseguimos comprar os medicamentos e pagar os tratamentos. 

Infelizmente duas crianças faleceram, uma da nossa creche de Koira Tegui e 

outra filha da cozinheira do projeto de nutrição da base.  

Conquista dos Nebulizadores: Vida ao Níger 

O projeto Vida ao Níger é uma parceria com irmãos, que vieram nos visitar em 

janeiro e trouxeram uma doação para construção. Eles sofreram muito por conta 

da poeira e do clima do Níger, e viram a necessidade de doar nebulizadores, 

fizeram uma campanha e doaram 10 nebulizadores para os projetos. Somos 

gratos! 

Projeto Escola: 67 crianças 
O projeto escola funciona desde 2007, quando começamos a colocar alguns de 

nossos meninos nas escolas, e desde então só tem crescido, começamos com 5 

crianças e atualmente nós temos 67 em escolas particulares, a maioria deles 

recebem também um reforço escolar na base durante a tarde. Agradecemos a 

todos os padrinhos, em especial aqueles que são fiéis aos seus pequeninos. 

Micro-ônibus  
Mais um milagre! Que não se lembra da nossa “Kombi” que vive dando 

problemas no mecânico... só porque leva diariamente mais de 47 crianças 

para escola? 

Lançamos a campanha e conseguimos atingir o valor de U$ 30.000 dólares, para 

comprar um mini ônibus, usado em bom estado. No momento estamos 

negociando para fazer uma boa compra, em breve teremos fotos e vídeos desta 

conquista!  

Obrigado amigos! Obrigado parceiros! 100 vezes mais!  
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FELIZ 2017! 

www.agdniger.com / www.guerreirosdedeus.com.br 
BP 13.801 – NIAMEY – NIGER – AFRIQUE +227-9685-4343 

Para contribuições no Brasil: 
Banco Itau 
Agência 6375 
Conta: 01630-7 
Instituto Social e Comunitário 
Guerreiros de Deus 
CNPJ 08.280.906/0001-19 
(Iban: BR54 6070 1190 0637 
5000 0016 307C 1) 
 
Para ajudar os missionários, 
idealizadores do projeto  e a 
grande família: 
Caixa Economica Federal 
Walter Alexandre Canhoni 
Agência 0244 
Conta 26228-0 
OP: 001 
  
Banco Bradesco 
Agência 0095 
Conta 0126319-6 
Walter Alexandre Canhoni 

No caso de ofertas 
específicas, para ser 

direcionadas a algum projeto 

específico, favor informar.- 

Fora do Brasil ou direto para Níger 

– entrar em contato ou verificar no 

site – 

(para ofertas especificas para India, 

ou projetos direcionados, informar 

via Mail) 

Projeto India: 

Desde 2010 no norte da India, o projeto atende 

atualmente: 

 Cerca de 100 crianças (creche / maternal) 

 5 Obreiros locais (professoras, cozinheira, 

família pastoral) 

 Projeto de Corte / Costura para Mulheres 

Faça parte deste projeto, entre em contato conosco e 

saiba como ajudar. 

 

Agradecemos aos queridos que estão nos ajudando: seja em ofertas, orações ou 

divulgação. 

Obrigado pelas pessoas que decidiram não viver sua vida, e tomaram a decisão de 

fazer a diferença na vida de pessoas. 

Àqueles que decidiram ajudar ao próximo, fazendo parte de sua história. 

Àqueles que muitas vezes jamais vão conhecer nossas crianças, mais ainda assim se 

importam com elas! 

Obrigado pelo seu amor, obrigado pelo seu compromisso, obrigado pela fidelidade 

http://www.agdniger.com/
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Obrigado por mais um ano Juntos! 

Sem você, não seria possível! 
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