
Aos amigos Portugueses do Facebook, este é um pedido para que vocês, meus caros, ajudem o Projecto Tchuma Tchato a 
terminar de construir a Igreja/Centro Comunitário da nossa associada em África, a “Kingdom Life Worship Community 
Centre,” em Barberton, África do Sul.

No ano de 2012, começámos os trabalhos de construção para finalmente podermos mudar de um barraco de madeira 
a cair aos bocados (Ver o relatório audio/visual: http://youtu.be/0Q_PQSQg5mQ). Foi-nos possível levantar as paredes 
numa área de 100m2 dos 200m2 planeados para o edifício. No ano de 2013, preparámos e colocámos os vigamentos e 
telhado de zinco (Ver o relatório audio/visual: http://youtu.be/qu0UMsSzZqE).

Desta forma metade do edifício ficou terminada, ainda sem acabamentos mas algo que já se poderia utilizar, bastante 
melhor que o barraco de madeira.

Desde essa altura não conseguimos juntar o resto que será necessário para terminar os trabalhos. Os problemas 
financeiros que nos têm assolado na Europa e no resto do mundo em geral, juntamente com o ter partido a perna, 
situação que limitou em muito os esforço de angariação de fundos, tudo fez com que se tornasse impossível continuar 
segundo os planos.

Agora estarei a viajar para África para mais sete meses, se Deus quiser, e ainda não consegui organizar nada que 
possibilitasse a continuação dos trabalhos.

Por esse motivo, mais uma vez, através desta plataforma de interacção social, os 246 amigos do Facebook e os seus 
amigos também, solicito um contributo, o mais pequeno que seja, no intuito de que esta Iniciativa possa ir para a frente.

Se considerarmos apenas 246 pessoas que contribuam, para os €5.000,00 (ou US$6,200.00 ou ZAR67,820.00) que são 
necessários, isso significaria à volta de €20,00 (ou US$25.00 ou ZAR270.00) a cada um. Vamos que dividam esse valor 
por 4 meses, terão que guardar cerca de €5,00 (ou US$6.00 ou ZAR67.00) no envelope cada mês durante 4 meses.

Não quer isto dizer que haja algum impedimento se alguém acordar um pouco doido uma manhã e decidir dar uma 
quantia maior ou até o valor total. Isso seria Deus a fazer através de si e a abençoá-lo por tal acto altruísta estou certo. 
E se houver preocupação é ler “Lucas 10:35.” A honra de fazer equipa com o Bom Samaritano.

O sucesso desta campanha no Facebook teria um significado muito importante! Porque, agora mesmo estamos numa 
lista de espera exasperante. O que está feito, por não ter acabamentos, o clima tem um peso maior nas estruturas, o local 
tem o ar depressivo de inacabado e não conseguimos ministrar às pessoas com eficácia, para que possam encarar a vida 
com um estado de espírito e aptidões melhoradas.

Somos uma Organização Não Governamental Para o Desenvolvimento (ONG_D), sediada em Portugal, com o Projecto 
Tchuma Tchato na África do Sul e Moçambique.

*UM APELO DE AJUDA AOS AMIGOS DO FACEBOOK

Para donativos via transferencia bancaria;
Portugal:
Projecto Tchuma Tchato
Caixa Geral de Depósitos
NIB: 0035 0328 00018651130 49

Europa:
Tchuma Tchato Project
Caixa Geral de Depósitos
IBAN: PT50 0035 0328 
00018651130 49
BIC SWIFT. CGDIPTPL

África:
Tchuma Tchato Project
ABSA Bank
Name: João Rodrigues
Branch Code: 632005
Account: 9116390988
SWIFT: ABSAZAJJ

OBRIGADO E BEM HAJAM!
*There is a version in English.



Os participantes nesta campanha terão também a possibilidade 
de concorrer e ganhar um prémio de uma viagem ao campo de 
missão, com alojamento até um mês, para ajudar nos trabalhos 
no que lhe for possível, conhecer os nossos colegas no campo 
de missão e interagir com os beneficiários da Iniciativa “De 
Barraco a Tijolos” (Ver: http://youtu.be/5RO5gPBbZ18?
list=PLA975462270E0E4CF). No tempo livre podem ser 
organizadas visitas aos locais turísticos; o Parque Nacional 
do Kruger, etc. Nota: Este prémio só será sorteado quando se 
alcançar o montante necessário para os trabalhos.

Algumas pessoas já colaboraram com este apelo mesmo 
antes de ser feito desta forma e com a oferta da rifa. Por favor 
enviem um email para: info@amaurora.org para que lhes seja 
atribuído um número. Obrigado.

Project Director

Project Coordinator

Anúncio:

É pedido aos participantes que enviem um email para: info@
amaurora.org, com a data, número de contribuinte e montante 
do donativo, para que possamos atribuir um número de sorteio 
e emitir o respectivo recibo. Obrigado.


