
	  
RELATÓRIO	  –	  PROJETO	  NÍGER	  AGD	  –	  Ano	  2016	  –	  Rel.	  1	  

Ele	  é	  o	  nosso	  Deus	  e	  somos	  seu	  Povo	  
Mas	  esta	  é	  a	  aliança	  que	  farei	  com	  a	  casa	  de	  Israel	  depois	  daqueles	  dias,	  diz	  o	  Senhor:	  Porei	  a	  minha	  lei	  

no	  seu	  interior,	  e	  a	  escreverei	  no	  seu	  coração;	  e	  eu	  serei	  o	  seu	  Deus	  e	  eles	  serão	  o	  meu	  povo.	  
Jeremias	  31:33	  

Atualizando	  à 	   Reconstrução:	   Já	   entramos	   na	   terceira	   fase	   da	   reconstrução	   e	   agora	   faltam	   só	  
mais	  uma	  fase!	  	  
Nesta	   terceira	   fase:	   colocação	   de	   pisos,	   azulejos	   ,pintura	   e	   elétrica	   (lâmpadas,	   ventiladores).	  
Cremos	  que	  até	  o	  final	  do	  mês	  de	  janeiro	  já	  estaremos	  começando	  esta	  fase.	  
Próximo	  desafio:	  mobiliar	  a	  base	  e	  casa	  dos	  filhos	  (compra	  de	  camas,	  colchões,	  geladeira,	  fogões,	  
mesas	  e	  armários),	  

-‐ Acreditamos	  em	  milagres,	  porque	  vivemos	  um!	  
-‐ Gratos	  a	  todos	  que	  fazem	  parte	  da	  reconstrução	  do	  Níger	  

(por	  motivos	  de	  segurança	  –	  fotos	  não	  serão	  postadas	  da	  faixada	  da	  base)	  
Doações	  de	  Blusas	  de	  Frio	  e	  Cobertores:	  

	  
(crianças	  agradecendo	  a	  Deus	  pelas	  pessoas	  que	  enviaram	  blusas	  de	  frio	  para	  elas)	  



Mais	   uma	   campanha	   de	   frio	   no	   Níger.	   Conseguimos	   doações	   de	   blusas	   de	   frio	   para	   diversos	  
projetos.	  E	  também	  compramos	  mais	  de	  100	  cobertores	  para	  doar.	  
Os	   ventos	   de	   areia	   tem	   sido	   constantes,	   e	   as	   noites	   tem	   sido	   frescas,	   para	   nossas	   crianças	   que	  
moram	  nas	  oquinhas	  em	  sua	  maioria,	  é	  muito	  frio	  e	  um	  cobertor	  sempre	  é	  muito	  bem	  vindo	  nesta	  
época.	  
Aproveitamos	  para	  fazer	  doações	  para	  o	  presidio	  de	  Tilaberi,	  onde	  um	  dos	  obreiros	  do	  interior	  tem	  
prestado	  serviços,	  alimentando	  os	  presos	  e	  os	  aconselhando.	  

	  
Desafios	  entre	  tribos:	  

	  
Nosso	  projetos	  alcançam	  diversas	  tribos	  do	  Níger,	  
entre	  elas:	  haussa,	  dzermas,	  touaregues,	  
groumanches,	  songhaï,	  beri	  beri,	  entre	  tantas	  
outras.	  
Um	  dos	  maiores	  desafios	  tem	  sido	  o	  povo	  
touaregue,	  no	  qual	  o	  significado	  do	  seu	  nome	  é:	  
“esquecidos	  por	  Deus”.	  Sabemos	  que	  Deus	  não	  os	  
esqueceu.	  Para	  nós	  tem	  sido	  um	  desafio	  trabalhar	  
com	  este	  povo.	  
No	  meio	  de	  nossa	  família	  temos	  muitos	  

touregues,	  e	  sabemos	  que	  eles	  já	  receberam	  assim	  como	  Pedro	  um	  dia	  recebeu	  a	  revelação	  de	  
quem	  é	  Jesus.	  Orem	  para	  que	  esta	  revelação	  do	  Pai	  chegue	  a	  mais	  povos!	  
Nos	  nossos	  grupos	  de	  adolescentes	  e	  jovens,	  estamos	  reunindo	  em	  4	  idiomas	  diferentes	  para	  
compartilhar	  a	  mensagem	  do	  Evangelho.	  
	  
	  



15	  anos	  de	  casamento:	  
Em	  fevereiro	  faremos	  15	  anos	  de	  casamento,	  
aproveitamos	  o	  ano	  novo	  para	  celebrar	  com	  
nossos	  filhos	  a	  nossa	  união.	  Aproveitamos	  para	  
não	  só	  agradecer	  a	  Deus,	  mais	  diante	  deles	  
renovar	  nossos	  votos	  de	  amor,	  sinceridade,	  
compromisso	  e	  transparência.	  

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	  pois	  desejamos	  terminar	  a	  construção	  e	  mobiliar	  a	  casa	  dos	  nosso	  filhos;	  
• Pedimos	  orações	  pela	  questão	  de	  cambio,	  devido	  a	  desvalorização	  do	  real,	  tem	  sido	  difícil	  

em	  alguns	  projetos;	  
• Pedimos	  orações	  pela	  creche	  Plateau,	  na	  qual	  o	  proprietário	  colocou	  a	  casa	  a	  venda	  (a	  casa	  

é	  enfrente	  nossa	  base).	  
• Pedimos	  orações	  para	  que	  o	  Senhor	  abençoe	  a	  cada	  mantenedor	  que	  tem	  nos	  ajudado.	  

	  
Agradecemos	  a	  Deus	  pelo	  novo	  ano,	  cheio	  de	  esperança	  que	  temos	  diante	  de	  nós,	  Que	  todos	  

possamos	  fazer	  boas	  escolhas	  neste	  novo	  ano!	  
Agradecemos	  a	  Deus	  pela	  fidelidade	  de	  muitos,	  pelo	  companheirismo	  de	  outros	  tantos	  e	  pela	  

comunhão	  mesmo	  a	  distancia	  de	  tantos	  amigos	  e	  irmãos!	  
Como	  ajudar?	  

	  
www.agdniger.com	  	  

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)	  



Projeto	  Casa	  do	  Pai	  –	  INDIA	  
O	  Projeto	  continua	  funcionando	  –	  80	  crianças	  na	  creche	  que	  funciona	  de	  manha	  e	  a	  tarde.	  
10	  crianças	  apadrinhadas	  na	  escola,	  e	  comendo	  no	  projeto	  
Aulas	  de	  costura	  para	  as	  mulheres	  mães	  das	  crianças	  
Nos	  finais	  de	  semana:	  cultos	  no	  projeto	  para	  pais	  das	  crianças	  
São	  7	  indianos,	  sendo	  sustentados	  pelo	  projeto.	  
Faça	  PARTE	  –	  Ajude	  também	  a	  INDIA	  (DOOR	  Of	  PEACE	  India)	  

	  
	  
Se	  Deus	  quiser	  pretendemos	  visitar	  o	  projeto	  Índia	  em	  2016,	  saiba	  como	  ajudar,	  enviando	  uma	  
oferta	  especifica	  para	  comprarmos	  sapatos,	  e	  um	  presente	  especial	  para	  nossas	  crianças	  no	  

Interior	  da	  Índia.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


