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Caros amigos e apoiantes do Projecto Tchuma 
Tchato,
Mais um ano que termina em que Deus, apesar 
das condições humanas, fez grandes coisas das 
quais estamos satisfeitos.
A estadia no Sabie aconteceu numa altura 
crucial em que os guardas florestais se debatiam 
com o problema emergente da caça furtiva 
ao rinoceronte por causa do seu corno que os 
asiáticos acreditam ter poderes curativos e 
afrodisíacos.
Tentação de ganhos avultados e imediatos 
faz com que a população local que rodeia as 
reservas, e outros, se afoite e, à revelia da lei 
e das regras, correndo perigo de vida, invada o 
espaço para os caçar. Esta espécie vê-se assim 
ameaçada por causa de algo que é em si mesmo 
apenas um mito.
Estes homens, quase todos destacados de 
lugares distantes, afastados das suas famílias 
por causa da terem que trabalhar para as 
sustentar, vêem-se no terrível dilema de terem 
que perseguir, apreender e até por vezes 
entrar em confronto armado com pessoas que 
sabem ser seus vizinhos nas povoações em que 
habitam temporariamente. Alguns deles, antes 
seguranças em estabelecimentos comerciais, 
vêem-se agora envolvidos num conflito armado 
em que por vezes têm que matar para não 
morrer.
Para além da ameaça externa há igualmente o 
problema interno dos informantes que, a troco 
de dinheiro, passam dicas sobre a localização 
dos animais e os horários das patrulhas, dando 
assim cobertura às acções ilegais. Isso quando 
não são os próprios a consumar os abates.
Esta situação causa grandes problemas 
espirituais e psicológicos aos que tentam 
cumprir com os seus deveres. Foi aí que a nossa 

presença tem servido para, através da segura 
Palavra de Deus e da oração, lhes trazer a paz e a 
presença de espírito necessária.
Fevereiro de 2013, se Deus quiser, lá estaremos 
outra vez à disposição para os acompanhar.
Em Barberton, através do Bongani, conhecemos 
o Pastor Jabu que pastoreia uma congregação 
devota apesar das condições em que se reúne. O 
local é uma barraca de madeira, sem quaisquer 
condições humanas, indigna de ser chamada 
lugar de culto e oração.

Jesus, o Filho de Deus, segundo a Bíblia nasceu 
num estábulo. Também lá diz que Deus não 
habita em templos feitos por mão de homens 
e que para se adorar a Deus não é necessário 
ser aqui ou ali mas em espírito e em verdade. 
No entanto, também diz que se alguém pedir e 
estiver ao alcance satisfazer o pedido, não será 
suficiente dizer “vai em paz,” sem dar o que a 
pessoa necessita.

Por essa razão, e porque sentimos no nosso 
intimo, quando os visitamos pela primeira vez 
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e constatamos a sua devoção 
e alegria, que era a coisa 
certa a fazer, estamos agora 
empenhados em construir, não 

apenas uma grande e ostensiva catedral, mas 
algo condigno que sirva inclusive para atrair 
mais pessoas ao Evangelho. Será igualmente 
um local de reunião comunitária, para aulas de 
alfabetização, aprendizagem de ofícios, local 
para tempos livres, etc.
Se Deus quiser, passadas que estarão as 
festividades do Natal e Ano Novo, encetaremos 
os trabalhos com o que conseguimos reunir, em 
termos de apoio monetário, durante a nossa 
estadia em Portugal e o que alguns amigos aqui 
na África do Sul nos prometeram.
A seguir apresentamos alguns números que 
demonstram o trabalho do Projecto Tchuma 
Tchato, realizado durante o ano de 2012;
10.804 peças de literatura Cristã distribuídas; 
Livros, Revistas, Audio-Visuais, Folhetos e 
Cartas de Notícias. O que dá uma média de 900 
peças por mês.
Demos acompanhamento personalizado a 879 
pessoas, algumas espalhadas por várias sessões, 
aulas Bíblicas, encontros, etc. O que dá uma 
média de cerca de 73 pessoas por mês. Podemos 
confirmar que 45 delas aceitaram Jesus como 
seu Salvador pessoal.

Através dos materiais distri-
buídos e outros eventos públi-
cos, estivemos em contacto 
com 12.509 pessoas. O que dá 
uma média de cerca de 1.042 
pessoas por mês.
Dos seus amigos e apoiantes, 
o Projecto Tchuma Tchato 
recebeu 15.553,00 euros, uma 
média de cerca de 1.296,00 
euros/mês. A este número 
adicionamos 2.240,00 euros 
transportados de 2011, o 
que dá um total de 17.793,00 
euros, os quais até à data foram 
utilizados em;
13.850km em deslocações, 
não contando com as viagens 
intercontinentais de avião 
que somam cerca de mais 
20.000km x 2. Nas deslocações 
em automóvel foram gastos 
1.284L de combustível, o que dá 
uma média de 9,27L/100km. 
Tendo em conta que as 

viaturas usadas nas deslocações são ambas de 
alta cilindrada, motores de 2.5, pode-se verificar 
que a condução foi feita tendo a economia como 
prioridade.
Com as passagens de avião e combustível para as 
viaturas, seguros, vistorias, reparações, licenças, 
vistos e outras despesas administrativas, 
alimentação e alojamento, saúde, equipamento, 
manutenção, donativos, foram gastos um total 
de 12.793,00 euros durante o ano de 2012, ou 
seja, uma média de cerca de 1.066,00 euros/
mês. Sobram desta forma 5.000,00 euros, dos 
quais 3.000,00 euros serão usados na primeira 
fase da construção da Igreja/Centro Comunitário 
da “Kingdom Life Worship Centre,” marcada 
para arrancar agora em Janeiro. Por favor 
mantenham esta iniciativa nas vossas orações.
Queremos agradecer mais uma vez toda a vossa 
amizade e ajuda dadas a este esforço missionário 
em terras de África. Bem hajam todos os que 
participam e que 2013 vos seja pródigo e gentil!
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