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Um Sonho de Deus 
tornado REALIDADE... 



...um Sonho de Deus em 
CRESCIMENTO do qual 

TU fazes parte... 



...um Sonho de Deus com 
muitas NOVIDADES 
para VER e OUVIR... 



A Mãe Sara... 

Uma semente trazida 
de Luanda .. e como 
ficou linda!  Linda 
flor! 



E as crianças... 







Celma  



Comemoração  do dia 
da mulher africana 











As crianças nas tarefas domésticas... quem disse que 
lavar roupa não é divertido?! 



Sempre a sorrir... 



No quarto?! A fazer o quê?!... 
A Sara a tentar descansar!!! 



A pequena mamã Dafene... 
“Come a papa, Joana, come a papa...” 



Tá na hora da lição... 
temos de estudar... para depois brincar... 



Como é bom aprender!!! 



Tempo de brincar...!!! 



Uma família Feliz e o quadro dos padrinhos… 



A Joana em Fevereiro de 2011… 
com 3 meses -Recuperando os maus tratos que teve… 

 
 



Agora em Julho 2012!!!!  
Que grande! 



Arão tratando da perna da Joana, que não se movia. 

Usando medicina  
tradicional… 



Deus curou a Joana e ela já caminha! 



No Natal 2011… 



Visita do Administrador no Natal… 



Visita do Administrador no Natal… As autoridades reconhecem o trabalho da 
missão! 



Cabazes de Natal... preparação... 



Cabazes de Natal... preparação... 



Cabazes de Natal... a 
entrega em Kanguvo... 



Cabazes de Natal... a 
entrega em Cazombo... 



O irmão Lucas e a 
esposa... 

A Lili... 
 A Linda  



Colaboradores: Agostinho e Mimi 



A Jeny... srª idosa que a 
família regeitou…mas agora 

está na missão! 

Quão bom é receber Visita de 
missionários!  

Dos irmãos que nos animam e 
abraçam!! 



A Sarita que ajudamos  com 1 mês em 
Agosto 2011 



A Sarita... 1 ano 
depois… 

E o Fernando...menino albino 
que estamos a judar… oremos 

por ele! 



Os frutos lá de casa...  



Prepararação do doce 
de manga...  



Que bonitas filhós...!!! Vendemos 
no mercado e é uam pequena 
ajuda no orçamento da missão 



As colheitas... de 
milho! 



Há que  debulhar e 
continuar a tratar  do 
milho!!! 



Agora o feijão... 



Aqui tá-se 
bem!!!  



Na igreja... em 
Kanguvo 



Os batismos... No rio 
Kanguvo… sem  jacarés!!! 







MPC... Um lugar da vida e esperança de 
Deus!!!... 



Grandes coisas ainda estão por vir! 
Deus é grande e bom! 

 


