
 
                  

“Assim diz o Deus, o SENHOR, que criou os céus, e os estendeu, e espraiou a terra, e 
tudo quanto produz; que dá a respiração ao povo que nela está, e o espirito aos que 

andam nela” Is42:5 

                              

                               Mais uma formatura Peniel! 
 

 “Educando para o futuro” 
                                                            (Pv 22:6) 
         
Somos um só povo, uma só Nação, estamos felizes pelas bençãos do congresso.Temos 
acompanhado as mensagens e também fomos tocados. São profundas e inspirados. Graças 
a Deus! Pertencemos a um Deus Soberano, o ADONAI. Nossa vida e muito pequena diante 
da grandeza deste Deus. 

Aqui em Guiné, temos o privilégio de compartilhar a Palavra de Deus, semeando a 
verdade incorruptível no coração do povo 1Pe1:23, Pregando com amor, colhendo os frutos 
gerados pelo Espírito Santo. Nosso foco está em vidas para Deus. 

O projeto inicial sempre foi a evangelização através da escola. E acreditamos que a 
estratégia têm surtido efeito. São muitas crianças, e todas elas ouviram o Evangelho de 
Jesus. Receberam materiais evangélicos, bíblias e muitas aulas sobre Jesus e sua obra. 
Organizamos grupos de danças, elas recitaram versículos e poemas. Estamos cumprindo a 
nossa tarefa. No dia 16 de julho deste ano, realizamos a formatura de 165 formandos no 
salão do cluble Odibe, centro de Bissau. Com a presença de várias autoridades de nivél 
acadêmico, meios de comunicação, pais, amigos e professores. Um tempo de alegria e de 
consagração de vidas a Deus, educando-as para o futuro. Para um país mellhor, precisamos 
de pessoas melhores, e para que o conhecimento não se perca precisamos eterniza-los em 
corações. Agradecemos a todos pelas orações que nos cobriram durante todo o ano letivo. 
Que Deus continue vos abençoando e fortalecendo em Cristo. 

 

            MISSÃO PENIEL ÀFRICA 
INFORMATIVO 007/2016 



 

NOVA FRENTE MISSIONÁRIA- 
ILHA DOS REIS 

Grande desafio missionário proposto para 
nós. Uma ilha com 700 habitantes a 10 
minutos de Bissau, porém isolada e 
esquecida pelos governantes do país. Sem 
água potável, a população precisa catar 
água da chuva nas bacias para beber. 
Muitas mulheres grávidas, acabam dando 
a luz no porto mesmo, as vezes  no chão,  
sem qualquer condição básica de saúde. 
Isto porque não há canoa disponível para 
transportá-las para o hospital. As casas 
estão todas caindo, foram construídas  
com lama, já não resistem ao tempo. Em 
meio a este caos social, o desespero dos 
pais e da população em geral. Os líderes 
do comitê administrativo da ilha, nos 
concedeu um espaço para começarmos 
nossos cultos. Embora, precisamos 
prepará-lo com telhado, piso e pintura, 
para começarmos nossos cultos. Um jovem 
obreiro, formado em nosso seminário  se  
dispôs para trabalhar conosco. Estamos 
avaliando e orando a respeito. Pedimos 
orações e cobertura para avançarmos 
mais. Deus nos abençoe. 

IGREJA PENIEL EM BELÉM 
GARDETE 

Pedimos oração pela estruturação e 
expansão da nossa congregação Peniel em 
Bélem Gardete. Temos feito cultos com 
salão lotado aos domingos. Adultos e 
crianças se aglomeram para ouvir a 
Palavra de Deus. Nosso obreiro está bem e 
feliz pela oportunidade. A obra está 
crescendo. Temos necessidades de 
melhorias, como pinturas e salas para 
escola bíblica. Temos orado e cremos que 
o Senhor nos abençoará para 
continuarmos a reforma da casa e fazer 
melhorias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     SEMINARISTAS A BORDO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igreja Peniel de Bélem Gardete, evangelização de 
crianças. Obreiro, seminarista Rui Falck. 

 



 

 

 

CONSTRUÇÃO DA IGREJA 
PENIEL EM EMPANTCHA 

A obras continuam e avançam. Porém as 
chuvas tem nos impedido de trabalhar. 
Temos porém o objetivo de terminar a 
alvenaria e cobertura até Outubro. Assim a  
igreja poderá iniciar seus  cultos em seu novo 
local.  

ALVENARIA- Vista lateral da igreja 
Esta igreja tem como medida, 27 m° de comprimento, 

e 18 m° de largura. Precisaremos de 16 janelas no 
total.  

 

 

 

 

ALVENARIA- Vista da fachada. 

Vista de frente a igreja comportará 300 
pessoas sentadas. 

 
 

 

  

 

Ore por nós precisamos terminar este 
desafio de fé e obra. Cremos em 

Milagres!!! 

 



 

 

Motivos de oração 
 

 

1) Por	mim	e	minha	família	–	cobertura	Espiritual,	renovo	físico,	emocional	e	
espiritual.	

2) Pelos	 nossos	 pastores,	 e	 obreiros,	 estrangeiros	 e	 nacionais.	 Pela	 saúde,	
proteção	e	sustento.	

3) Pelas	igrejas	implantadas,	seminário	ESMI-AFRICA,	escolas	infantis,	área	de	
saúde.	

4) Pela	implantação	e	construção	de	novas	igrejas.	
5) Pela	 construção	 da	 igreja	 do	 Empantcha.	 Término	 da	 obra,	 Alvenaria	 e	

cobertura.	Oremos,	pois	cremos	em	milagres.		
6) Pelo	 país	 de	 Guiné	 Bissau.	 Estabilidade	 politica,	 econômica	 e	

desenvolvimento.	
7) Pelo	Brasil,	estabilidade,	ordem	e	Paz.	

Que	o	Senhor	te	abençoe,	lembrem-se	de	nós	em	vossas	orações.	

 

 

 

                                                      

   

 

Familia Missionária 

Pr. Maikel, karina, Abene e Ana Beatriz                        

 

Contatos 

Caixa postal 259. Republica da Guine 

Bissau- Africa Ocidental- Bissau                                                                                                       
Tel: 245955354275 whatsapp. 

 

 

 


