
Quatro meses sem sorrir.

  

Abencoados irmaos intercessores fieis.

  

  

  

Louvado o nome do Senhor JESUS pela sua soberania, aleluia.

  

Muito  obrigado por guerrear conosco neste lugar em favor de pequeninos irmaos  que
como nos sao completamente e totalmente dependentes de Deus para  continuarem
vivos.

  

Deus estah nos abencoando com toda sorte de bencaos.

  

Trouxemos dezessete irmaos doentes das vilas pobres de Kamdomal, e estamos tendo
soh vitorias nestes dias de muita luta.

  

Mas todos estao sendo tratados dignamente, todos procedimentos com sucesso total,.

  

 O  caso mais grave estah sendo o Tobi, que jah foi desenganado em dois  hospitais, os
medicos depois de todos os exames nos pedem pra  desistirmos dele, pois ele tem os
orgaos comprometidos, principalmente o  figado, os rins e coracao, no entanto cremos
no milagre que JESUS pode  curado.

  

Segundo  ele e toda familia, desde o mes de julho quando ele piorou e e jah  estava
muito inchado ele parou de sorrir, principalmente pelo fato de  saber que nao tinha como
ir pra capital fazer um tratamento, e assim que  ele deu um sorriso aqui no hospital todos
vibraram, em 14 dias ele jah  perdeu 7 kilos de liquido acumlado no corpo, a barriga
diminuiu 5  centimetros.
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Quatro meses sem sorrir.

  

Eh bencao demaisss!!!

  

A filhinha dele de 2 anos que o acompanha junto da mae no hospital, fica surpresa ao
ve-lo sorrindo.

  

Bom  trabalhamos com os doentes em quatro hospitais, mandarei os detalhes de  cada um
para que voces glorifiquem a Deus conosco pelas  vidas deles.

  

  

Mais  uma vez fui atingindo com uma forte infeccao na bexiga, estou tomando  injecao na veia
todo dia pra melhorar, porem ainda sinto muita dor  quando vou urinar.

  

Fazem  dois dias que eu e a Juciara nao conseguimos almocar nem jantar, pois 
convidados para almocar na casa de um amigo aqui na capital e entao a  janta nos fez
um grande mal, assim que a diareia parou, continuou uma  forte dor abdominal que me
ataca o tempo todo, estamos com frutas,  qualhada e agua de coco, me sinto cheio o
tempo todo; fiz hoje uma  endoscopia, e foi constatado uma forte agressao no meu
duodeno e uma  mais leve no esofago.

  

Terei de tomar dois medicamentos por tres meses, comecei a usar a 2 horas e ja estou
melhor.

  

  

  

Nossas amigas em Guine Bissau.
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Quatro meses sem sorrir.

  

Recebemos  hoje a triste noticia que nossas irmas missionarias, Abetania e Denise 
estao internadas no Hospital em Guine Bissau com malaria celebral e  desde ontem dia
8/11 que jah nao reconhecem ninguem e nao tem nenhuma  reacao, a vida delas agora
soh um milagre.

  

Segundo informacoes mais dezenas de missionarios estao com malaria e outras
doencas mais fracas naquele pais africano.

  

  

  

Mandarei em breve nosso relatorio financeiro de todos os  gastos do mes de  outubro e
inicio de novembro e as fotos de todos, que agora nao estou conseguindo mandar.

  

Um abraco do irmao Josafa e familia.
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