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Depois de dois meses e meio em Portugal voltamos novamente 
a terras africanas.

Apesar dos contratempos e a crise financeira mundial, é com 
grande alegria e satisfação que vimos instalados dois furos de 
água, em Mukakasa e Ndindiza. O de Mukakasa funcionando a 
energia solar.

Estas comunidades vizinhas da reserva do Sabie Game Park, 
barragem do Mandevo, são povo do interior, que vive à margem 
da sociedade, no sentido em que está retirado dos grandes 
centros como Maputo e mesmo Moamba.

As vias de comunicação são picadas que, até para a viatura 
mais apetrechada, se tornam intransitáveis quando a chuva cai 
durante apenas um dia.

Visto que na região está também a barragem de Corumana, a 
água potável, existindo em quantidade mesmo assim é de difícil 
acesso. Graças a Deus os tais furos vão agora aparecendo.

Para além destes benefícios físicos, estamos igualmente à 
disposição na área espiritual; a Água de Vida que tira a sede 
mais eficazmente.

Nos contactos com a população e respectivos dirigentes, é nossa 
preocupação levar o exemplo de uma conduta desinteressada 
e altruista. Infelizmente o grande problema continua a ser o 
egoísmo e egocentrismo que influencia as decisões de quem, de 
outro modo, poderia igualmente contribuir grandemente para 
o desenvolvimento deste seu povo.

Não é em vão que missionários são também apelidados de 
embaixadores; de Cristo e da Sua Boa Nova de Amor e Salvação.

Este é sem dúvida um trabalho que, para além de humanitário, 
envolve de sobremaneira aspectos diplomáticos no terreno, 
onde as pessoas e as necessidades se encontram de facto.

Depois de vinte dias no mato, com o coração dividido regressei 
à base para algum descanso durante as Festas Natalícias.

A viatura usada para o Projecto também necessita reparos. 
Principalmente alinhar a direcção que fica em estado calamitoso, 
cada vez que por lá ando. Os parafusos têm que ser sempre re-
apertados por causa da vibração. De facto o que está a precisar 
mesmo de substituir é a suspensão que practicamente já não 
funciona. Cada buraco é sentido até à medula.

E cá vai o apelo; quem se sentir com vontade e coragem de 
mandar alguma prenda, à conta do Menino Jesus (no Pai Natal 
não acredito) já sabem; é sempre apreciado e será bem usado.

Gastos na ida ao mato;
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Mukakasa. Este furo serve cerca de 1.500 pessoas

No decurso desta expedição foram distribuídas 498 peças 
de literatura, 280 pessoas receberam atenção, das quais 
40 receberam uma atenção mais personalizada. Destas, 
17 decidiram aceitar Jesus como seu Salvador pessoal. 
Anteriormente 2 pessoas seguiam a religião Islâmica.

Combustível
Portagens
Seguro auto
Visto
A transportar

62,59
13,80
13,56
61,00

150,95

Transporte
Alimentação
Utilidades
TOTAL

150,95
48,92

8,21
208,08

Feliz Natal!
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Diz-se que o tempo voa quando se faz o que se gosta. Podemos 
constatar mais uma vez a veracidade deste ditado, uma vez que 
parece ter sido ainda ontem que aterrámos em Johannesburg. 
Já se passaram três meses.

Voltaremos a Moçambique em Março, se Deus quiser. Entre-
tanto mantemo-nos ocupados por aqui mesmo, que também 
há bastante o que fazer. Quando regressámos de lá, na altura 
das celebrações do Natal e Ano Novo, demos entrada de ofícios 
de pedido no Hospital Provincial e nos Serviços Prisionais 
desta cidade, a oferecer os nossos seerviços de assistência aos 
pacientes e aos detidos, estes últimos na maioria jovens.

Como Barberton se encontra apenas a cerca de cem kilometros 
da fronteira com Moçambique, existe também grande quantida-
de Moçambicanos a trabalhar ou a fazer coisas mal feitas por 
estes lados. Então, entre outras situações, acidentes ocorrem 
que os levam para o hospital ou são apanhados pela polícia e 
vão ver o sol quadriculado.

Quando mais não é, consolam-se a ouvir alguém falar a língua 
que, até ver, ainda é a língua oficial do seu país.

Nestas andanças, através do Bongani que esteve a trabalhar 
na renovação da nossa base missionária, conhecemos a Ellie 
van Zyl, missionária Sul Africana que, tendo perdido o marido 
há três anos atrás, além da sua responsabilidade dos serviços 
religiosos, Catequese às crianças e distribuição de alimentos aos 
carenciados, tem a seu cargo um Centro de Dia que acolhe cerca 
de sessenta e cinco crianças orfans, muitas delas sofrendo do 
mal da civilização moderna, SIDA.

Ao sermos confrontados com tais situações, apesar da mente 
demonstrar por A + B que já estamos no limite e que não resta 
nada que possamos fazer para ajudar, mesmo assim Algo mais 
forte mexe dentro de nós e cria uma sinergia que tem produzido 
milagres.

Se Deus quiser, e porque não há-de querer, vamos ajudá-la com 
o que pudermos, principalmente levar-lhe mantimentos para 
a confecção das refeições dessas crianças. Estou agora a fazer 
contactos com dois supermercados da cadeia Woolworths na 
cidade de Nelspruit, que é bastante maior que Barberton, para 
que possamos recolher os produtos em fim de validade e os fres-
cos, que depois levaremos a essas crianças.

É claro que para isto precisamos ter o Nissan em ordem, o que 
não está a acontecer. A reparação feita há alguns meses atrás 
está a apresentar defeito. Voltamos a ouvir o mesmo ruído 
quando accionamos a embraiagem, o que não augura coisa boa.

Como as peças tiveram que ser da concorrência dado os limita-
dos orçamentos, agora estamos a ter que “conversar” muito 
com quem as forneceu e quem fez a reparação, para ver se o 
coração fica mais brando e rectificam o que está mal. Vamos 
indo e vamos vendo... e pensávamos nós que agora podíamos 
dar atenção à suspensão.

Se entretanto Algo mexer também dentro de vós, já sabem, o 
NIB está no cabeçalho desta Carta de Notícias. Bem hajam!
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No Hospital Provincial de Barberton, na Unidade de Cuidados 
Intensivos com o João Moçambicano. Ele e mais três colegas 
de trabalho estiveram envolvidos num acidente de carro. 
Ficou feliz de ouvir alguém a falar a sua língua.

No Domingo passado visitei esta igreja. Sim! Aquele barraco 
à esquerda é uma igreja. Onde as pessoas estão é o pedaço 
de terreno e as fundações, onde se devería poder ver um 
edifício em condições para se reunirem, celebrar missa, dar 
Catequese, receber potenciais novos fiéis, etc. Mas a pes-
soa que ajudou até aqui já não está presente. O pastor Jabu 
pediu ao seu amigo Bongani para vir falar com o “fundizi,” o 
“missionário branco” e pedir ajuda. Aguardo detalhes do que 
é preciso para terminar a construção. Depois digo.

Podemos dizer que entrámos no novo ano, não apenas com o pé 
direito, mas de corpo inteiro e mesmo assim não chega. A sensação 
é a de que estamos tão atarefados a cuidar da nossa vida pessoal 
que não sobra nada para os outros. Mas aí é que está o truque 
do mafarrico; ele está sempre a ver se nos distrai de fazer coisas 
boas, coisas que valham a pena. E, frequentemente é como um 
salto no escuro, não sabemos onde vamos cair. Esta é a vida de 
fé. Uma maneira de comprovarmos que resulta é apoiarmo-nos 
no histórico de sucessos passados e vermos que Deus NUNCA 
nos abandonou! Se o não fez até agora, porque razão há-de 
abandonar-nos agora??!! (1 Crónicas 28:20) (Mateus 28:20)

Síntese de Uma Vida de Fé

&
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As nossas actividades são em prol dos mais necessitados. 
Desejamos fazer a diferença com uma influência positiva que 
crie condições para uma vida feliz e produtiva, em vez de fobias, 
ansiedade e desencorajamento.

Presentemente estamos empenhados em promover e ajudar 
na construção do edíficio que será o Centro Comunitário da 
“Kingdom Life Worship,” uma congregação Cristã, modesta, 
que até à data se tem reunido num barraco de madeira, sem 
qualquer atractivo ou possibilidade de servir condignamente.

Este edifício servirá, não só para o Serviço Dominical (Missa) e 
Escola Dominical (Catequese), mas também outras actividades 
ludico/profissionais que elevem a auto-estima e ajudem a criar 
condições para a dita vida produtiva e feliz.

Tendo em conta a inflação que certamente ocorrerá durante a 
angariação de fundos, o cálculo dos materiais necessários para 
a construção deste edifício, que ocupa 200m2, onde já existem 
as fundações e a electricidade, dá uma média de 50,00 euros 
por m2. Desde que começámos a campanha, há cerca de um mês 
meio atrás, o Projecto Tchuma Tchato recebeu donativos que 
cobrem 10%.

Conhecemos o Pastor Samuel Jabu através do nosso amigo 
Bongani, que também faz parte da comissão fabriqueira. Nessa 
altura vieram até nós para que os ajudássemos a organizar a 
campanha de angariação de fundos e subsequente construção 
do edifício. Até agora criámos o logo e elaborámos um dossier 
com as várias informações sobre a campanha, a lista dos vários 
materiais e custos, etc. Criámos igualmente o papel de ofício e 
envelope timbrado, temos feito a divulgação da campanha na 
internet, no fb e YouTube. Ontem recolhemos as T-Shirts com os 
emblemas da congregação e os nossos; AMA e Tchuma Tchato.

Entretanto, enquanto esperamos que Deus faça o resto, segui-
mos com as visitas ao Hospital. A semana passada a Clara 
visitou a secção de pediatria e levou um pouco de alegria às 
crianças. É fácil entristecê-las mas é igualmente fácil, e tão 
recompensador, proporcionar-lhes momentos de alegria.

A enfermeira Edith pedíu-nos ajuda para trazermos alguma 
côr e vida às paredes nuas da enfermaria. Esta semana vamos 
levar cartazes infantis com frases motivadoras, produções 
Aurora, para encher as paredes. Também nos pediu brinquedos. 
Alguém que se apronte?!...

Eu; despedí-me do Brian que vai voltar para casa. À primeira 
vista parece trágico, visto que lhe foi diagnosticado cancro 
de pulmão. Mesmo assim, com a Bíblia sempre ao seu lado, 
permanece confiante, porque sabe que está nas mãos de Deus. 
Todos fizemos a nossa parte, os médicos com o seu saber, eu 
com a obediência a Marcos 16:18b! “Ciência” à parte, a fazer fé 
no Bom Livro, não há dúvida, está curado!!
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Este valor reflete cerca de
63% do custo total da obra.

&

Materiais para erguer as paredes;
2.500

70
12

3
12
14

tijolos (estimativa)
sacos de cimento
m3 de areia
rolos de plástico
rolos de arame
vergas

1.650,00
520,00
270,00

9,00
54,00
55,00

360
135

15

chapas de zinco
caibros (variados)
kg de pregos

2.160,00
1.600,00

40,00

E colocar o telhado;

SUB-TOTAL 2.558,00

SUB-TOTAL 3.800,00

TOTAL 6.358,00

Missionários da “Acção Missionária Aurora - AMA,” Director 
e Coordenadora do Projecto Tchuma Tchato respectivamente
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A Nissan Task Motors 
emprestou um veículo 
para recolhermos os 
25 tampos de mesa, 
gentilmente doados 
pelo S.P.U.R.S. Em 
seguida passámos 

no KLW*CC e entregámos as T-Shirts. O pessoal da Comissão 
Fabriqueira ficou contente de as receber, como se pode ver pelas 
suas caras. Aproveitámos também a oportunidade para falarmos 
um pouco sobre a construção. Ficou decidido contactar de imediato 
possíveis voluntários no seio da congregação, que possam contribuir 
com os seus talentos. Calcula-se que 
a primeira fase dos trabalhos dure 
um par de meses. Ficou igualmente 
decidido tentar dar início aos trabalhos 
em Outubro/Novembro próximo.
Como já foi dito antes o nosso veículo 
ainda está de pernas para o ar, como 
se costuma dizer. A tentativa de cortar 
os custos tem-se revelado uma dor de 

cabeça a qual não vem nada a propósito. No momento estamos com um kit de embraiagem a mais que 
não precisamos. Em vez disso poderíamos usar o dinheiro para consertar a suspensão, por exemplo, 
e outros problemas mecânicos que sempre aparecem. A história é mais ou menos assim; Um kit de 
embraiagem original custaria o dobro do da “Clutch & Brake Specialists” (CBS) (Especialistas em 
Embraiagens e Travões) que por sinal, de acordo com o gerente, faz parte do grupo Nissan e opera 
dentro das instalações Nissan em Nelspruit. De facto, o gerente até usa uma camisa com o logo Nissan. 
O kit deles custava metade do preço e era o que a Nissan podia oferecer na forma de apoio ao nosso 
trabalho missionário. Comprámos um e trouxemo-lo à Nissan em Barberton, foi colocado e o trabalho 
pago. O kit custou €195,47 e a mão de obra para o colocar €278,94. A 13 de Junho pagámos o total 
de €474,41. A 7 de Julho, 24 dias depois viajámos para Portugal onde ficámos 3 meses. Como sou o 
único condutor, o veículo ficou inactivo na Missão em Barberton. A 18 de Outubro viajei para a África 
do Sul para mais uma comissão de 7 meses no Projecto Tchuma Tchato. Fui a Moçambique e voltei 
e a embraiagem começou a “zumbir” outra vez. O mesmo zumbido que tinha dado lugar ao primeiro 
conserto. Resumindo, o arranjo tinha durado um mês e meio e cerca de 750km. Confrontadas com a 
situação ambas as partes se excusam de qualquer responsabilidade. Uma diz que o problema é do kit 
que não é original e a outra que o problema resulta do mau trabalho dos mecânicos. Tanta tem sido a 
agonia que, em desespero, porque este é o único transporte para trabalhar, finalmente demos ordem 
de instalar um kit genuíno, na esperança de que entretanto os factos possam ser provados, kit ou 



instalação deficientes, e seja feito o acerto de contas pela parte responsável como prometido.
A embraiagem foi desmontada e montada várias vezes, o kit enviado a especialistas para testes e o 
veredicto da Nissan Barberton sempre o mesmo; é melhor montar um kit original. A nossa falta de 
conhecimentos mecânicos e o facto do veículo estar imobilizado, fez com que a situação se tornasse 
difícil de ajuizar. Na CBS em Nelspruit, a 45km de Barberton, o gerente diz; tragam-me o kit para 
ser testado em Johannesburgo. Se estiver defeituoso será feita a troca. A Nissan de Barberton com a 
mesma opinião de que um kit original é a solução porque o da CBS não é o indicado. E eu no meio.
Quando chegou a altura de montar o kit Nissan foi-me mostrada, pela primeira vez, a peça onde o 
rolamento trabalha que tinha partido e tinha sido soldada. A peça que, 
por estar soldada e fora de alinhamento, fazia com que o rolamento 
emitisse o tal zumbido. É claro que precisava ser substituida. Precisava 
de ter sido substituida desde o início! Porque razão teríam montado 
um kit de embraiagem novo, genuíno ou não, deixando esta peça como 
estava?! Faço a pergunta na qualidade de mecânico laico.
Nesta altura do campionato já estou tão confuso com os “factos” e 
explicações de ambas as partes, a juntar à ignorância natural de não 
ser mecânico, mais a urgência de precisar do carro para o trabalho 
que estamos aqui para fazer, que nada mais realmente importa a não 
ser ter a coisa a andar outra vez. Visto isto foi dada a ordem de substituir a peça soldada e montar o 
kit Nissan e esperar um acerto em relação ao kit “pirata” CBS.
Só que a “Clutch & Brake Specialists” (CBS) ainda é de opinião que o kit por eles fornecido é de 
confiança, e que a culpa foi de quem o montou, portanto, não ao reembolso; enquanto a Nissan 
Barberton igualmente se exonera de qualquer responsabilidade. Isto de duas firmas, supostamente 
idóneas, e sólidas no mercado. A quem recorrer nos tempos de hoje para assuntos desta vida??!...
Para ajudar à festa o motor de arranque, antes a funcionar, está também a falhar. Ora vai ora não 
vai. O conserto, com “peças piratas” custará €137,76 e sem garantia, um “pirata” novo sem garantia 
custará €78,72 e, finalmente, o da Nissan com 1 ano de garantia, custará €246,00... ...
Conclusão; em condições normais, não estando afiliado a nenhuma potência financeira religiosa e/ou 
humanitária, está a ficar extremamente difícil ser-se missionário em África. Isto e o €uro pelas ruas 
da amargura. Estou mesmo em crer que esta será mais uma estratégia do diabo para tentar controlar 
a divulgação do Evangelho Humanitário, por aqueles que estão realmente comprometidos a ir além da 
fronteira com o inóspito, da terra e do espírito.
Nas cidades qualquer carro anda. Quem me dera poder simplesmente trocar este 4x4 por um citadino. 
Menos consumo para me preocupar e menos custos de manutenção. Mas!; Não é possível ir ao mato, 
em condições climatéricas difíceis, com nada a não ser um 4x4 e, mesmo assim, por vezes..., Grandes 
quantidades de lama, fora e dentro das botas.
O resto vai-se conseguindo. As despesas pessoais são mínimas, sendo a maior a despesa com a viagem 
intercontinental. Outras de vulto estão ligadas ao trabalho na frente humanitária, quando se enviam 
contentores por exemplo.
Peço desculpa pela longa exposição ácerca dos problemas rodoviários. Parecem ser sempre a “mãe” 
de todos os problemas. E, por favor, orem connosco para que sejam ultrapassados e possamos nos 
concentrar naquilo que realmente estamos aqui para fazer. E por fim o apelo financeiro, sabendo que 
o nosso Deus, que recompensa sempre, não vos deixará ficar mal.
Bem hajam!

NA RECENTE VIAGEM A MOÇAMBIQUE, 
FORAM DISTRIBUÍDOS 10.000 POSTERS.

PARA ADOÇAR:
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Actualização da saga “kit de embraiagem:” Finalmente recebemos a factura da Nissan Task 
Motors. Decidiram que só pagaremos a diferença do kit CBS para um kit original Nissan. Não 
será cobrada a mão-de-obra e um desconto de 15% nas peças genuínas. Uma fuga de óleo e outros 
problemas foram igualmente tratados. Podemos relatar com prazer que a confiança na Nissan 
Task Motors/Barberton está reposta! O Sr. Ignat Pohl também esclareceu um ponto que tinha sido 
mal compreendido anteriormente; a peça soldada [que pensávamos ser a causadora do problema] 
tinha sido substituída antes de montar o kit CBS, o qual mesmo assim não teve bom desempenho. 
Na opinião do Sr. Ignat o kit não satisfaz os requisitos necessários exigidos por este veículo. 
Aguardamos agora que a CBS tome a decisão de nos reembolsar ou devolver o kit.
Mas, debrucemo-nos sobre notícias importantes; o 
que realmente fará a diferença na vida das pessoas.
Felizmente nem tudo é acerca do dinheiro. Existem 
pessoas que ainda consideram a humanidade  acima 
de interesses financeiros e bem estar pessoal. Como os 
nossos queridos amigos o Sr. Nic Eksteen e a sua filha 
Simoné Eksteen da farmácia M.G.Eksteen, Barberton; 
o Sr. Nico Botha da farmácia de Barberton e o Sr. Tinus 
Lange da farmácia Rivermall, Nelspruit. Mais uma vez 
contribuiram com os seus produtos para aliviar a dor 
dos que estão necessitados. Bem hajam!
As visitas ao Hospital e os Serviços Dominicais na KLW*CC têm seguido o seu curso normal, 
à medida que os olhos permanecem fixos no objectivo de conseguir o apoio necessário para a 
construção do Centro Comunitário. Depois de mostrarmos a iniciativa o nosso bom amigo Brian 
Ring ficou motivado e prometeu todo o vigamento em madeira que suportará o telhado. Isto significa 
um donativo e espécie calculado em R15,000.00 ou USD1,800.00 ou €1.400,00. Deus é grande!

No final das contas durante esta comissão, incluindo o trabalho em Moçambique, conseguimos 
gerar as estatísticas mostradas acima. À frente nesta CN divulgaremos de um modo geral as 
despesas com a estadia no campo de missão.
Visitámos os pacientes do Hospital Distrital de Barberton dezassete vezes e discursámos na 
KLW*CC em várias ocasiões. Também nos sentímo felizes de ver como Deus guiou o pastor Samuel 

Jabu a um novo Ministério de Oração nos 
Serviços Correcionais de Barberton, lugar a 
que tínhamos submetido um pedido mas ainda 
não tínhamos recebido resposta. Como dizem 
as Escrituras; “De modo que nem o que planta 
é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus, que 
dá o crescimento.” (I Coríntios 3:7) Realmente 
não somos nada e esta é a única condição da 
mente e do coração que pode ser útil ao operar 
os milagres do Altíssimo.
Alguns dias antes da viagem, no ultimar dos 
preparativos, levámos o pastor Jabu e dois 
membros da KLW*CC, o Bongani e o Joe ao 

240
21.400

LITERATURA DISTRIBUIDA:
LIVROS C/MENSAGEM
PANFLETOS

AUDIÊNCIA:
PESSOAL
EM MASSA
CONVITES A JESUS

578
11.685

46



Hospital para os apresentar ao pessoal e, desta forma, deixar quem possa continuar o Ministério de 
“oração pelos doentes” enquanto estivérmos fora a braços com outros desafios. Foi uma inspiração 
ver a forma como se relacionam, visto pertencerem à mesma cultura e falarem os mesmos dialetos; 
e que grande convicção demonstram quando oram pela rápida convalescença dos pacientes.
Quando ainda nos preparativos para retornar a Portugal, recebemos um par de sms do SGP em 
Moçambique a pedir-nos Bíblias! Deus, de formas misteriosas, opera as Suas maravilhas. Como? 
A segunda vez que lá estivémos conhecemos o Rory que é o novo comandante da Unidade Anti-
Furtivos. Em conversa viemos a saber que nasceu em Barberton, que os seus pais ainda lá moram 
e que os visita de tempos a tempos. Eis aqui a solução cada vez que tivermos algo para mandar ao 
pessoal em Moçambique, o que foi o caso quando nos pediram a Bíblias. Um segundo pacote com 

“Água Viva” foi entregue aos pais do Rory, o Bruce e a Merylin.
Durante a nossa estadia, eu sete meses e Clara os últimos três meses, em comida, combustível, 
utilidades, vistos, portagens, mecânico, imposto automóvel, outros impostos, equipamento de 
escritório, correio, refeições, etc., etc., conseguimos sobreviver com mais ou menos R4,824.00 ou 
USD578.00 ou €482,00 por mês, ou seja €241,00 por mês por pessoa. Um feito notável dadas 
as circunstâncias específicas em que nos encontrávamos! Os nossos agradecimentos e elevado 
apreço vão para os colegas missionários Carlos Viana e Maria Ferreira da missão Cool Waters/
Tchuma Tchato em Barberton. Fizémos um total de 6.400km em deslocações usando 493 litros de 
combustível, que se reflectiram numa despesa de R845.00 ou USD101.00 ou €85,00 por mês.
E chegou finalmente a altura de nos 
despedirmos, por agora, dos nossos 
amigos da KLW*CC em Barberton. 
Para a construção do Centro Comuni-
tário, além das madeiras, quando em 
trânsito em Frankfurt, recebemos 
a notícia de que um pedido de aju-
da anteriormente indeferido, após 
reconsideração estava agora aprovado com o montante de R30,000.00 ou USD3,590.00 ou 
€3.000,00. Sendo este um incentivo à nossa confiança de que esta será uma iniciativa de sucesso, 
ainda assim existe caminho a percorrer. Apenas poderemos realmente começar a construir quando 
chegarmos +/- aos 80% do total necessário. Por favor continuem connosco em oração e contribuam 
tanto quanto vos for possível. Que tal uma lata com o nome da iniciativa “De Barraco a Tijolos” onde 
se deita uma moeda, ou duas, de vez em quando?
Para inspiração há um video no YouTube;
< http://youtu.be/Z6fPRTCy_Rk >
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Em 2012.05.17 voltámos a Portugal onde, pela 
graça de Deus, continuaremos em campanha 
para conseguir o apoio que falta para construir o 
Centro Comunitário KLW*CC. Até agora o plano 
vai bem; a resposta tem sido 
de acordo com as expectativas 
e já conseguimos 40% do total 
necessário. Certamente que Deus 
está nisto e o Centro Comunitário 
será uma realidade.
Caso haja dúvidas e se pergunte; 
“Porque estão tão ansiosos pa-
ra construir outro edifício, ou-
tro Centro Comunitário?!” O 
objectivo, além do aspecto físico, 
vai no sentido de melhorar a 
qualidade de vida das pessoas 
através da educação, da partilha 
de conhecimentos, do ensino de 
um ofício, um lugar de reunião e 
companheirismo, onde se apren-
da sobre Deus e o Seus eternos 
bons conselhos; etc., etc..
Estamos a atravessar momentos perigosos, que 
estão para lá do plano sensorial. Diáriamente 
estamos a ser moldados a submeter as nossas 
mentes à “desordem” mundial que existe a to-
dos os níveis. Lamentávelmente este é o poder 
estabelecido, o qual Deus não pode parar dada 
a majestade de escolha por Ele concedida ao 
homem quando tudo começou; na Criação.
Da mesma forma que aconteceu quando os 
primeiros colonos chegaram à América ou à 
África, estamos a reviver o mesmo declínio 
moral e cultural nesta civilização outrora quase 
pura por comparação. Não estou a referir-me 
a pessoas boas que lá estão a tentar melhorar 
as condições de vida através de projectos de 

alcance espiritual e material. Estou a falar das 
influências terríveis introduzidas pelos media e 
as regras que são postas em práctica por poderes 
gananciosos e corruptos que emergem do global.
Não importa quanta riqueza material é in-
jectada, quando a riqueza espiritual e moral se 
encontra repleta de compromissos doentios. O 
objectivo primordial desta iniciativa? Um lugar 
onde pessoas interessadas possam ensinar e 
aprender juntas, de modo a se prepararem e 
estarem preparadas para tais desafios!
Sós não conseguiremos. Então fazemos  o que 
podemos; continuaremos a anunciar a neces-
sidade, tanto quanto for necessário, para acor-
dar os corações e as emoções. “Oh, mas já 
ajudamos tanto, a crise, a situação financeira é 
proibitiva, tantos já há que pedem... ...” Este é 
o argumento generalizado, difícil de contrapor. 
Quem sabe parte da campanha para aniquilar os 
poucos homens e mulheres de boa vontade que 
ainda tentam fazer algo. Edmund Burke disse 
com sabedoria; “Tudo o que é preciso para que o 
mal triunfe é que homens bons não façam nada!”
Algo será sempre melhor do que nada! Não 
passo por uma moeda no chão, por menos valiosa 
que seja, que não me curve e a apanhe. E este 
curvar vai a tudo o que é desperdiçado. Detesto o 
desperdício, e quero acreditar não estar sózinho.
A ideia é; arranjar uma lata onde se cole;

E deitar dentro qualquer moeda destinada a esta 
iniciativa. Notas também são permitidas.
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