
Mas a imobilização não impede de se continuar 
no activo. Tenho dedicado o meu tempo a outros 

trabalhos igualmente importantes. No âmbito do 
Projecto AMAVIDA, tenho contribuído com a tra-
dução e legendagem de vários clips de motivação e 

informação, os quais podem ser 
vistos em www.acordem.com e/
ou no canal do youtube.

Entretanto o Pastor Jabu, 
da “Kingdom Life Worship 

*Community* Centre,” com 
quem trabalhamos há alguns 

Nviajo para África e, Deus 
permitindo e a saúde se for re-
compondo, espero poder fazer 

mais no aspecto físico do que nestes últimos tempos.

Quero também agradecer mais uma vez toda a 
ajuda, monetária, com produtos, com apoio moral 

e as vossas orações. Renovo igualmente o apelo para 
que continuem a ajudar naquilo que vos for possível e 

Estamos juntos.

Acção Missionária Aurora
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Em  parceria  com  A  Família  Internacional

Caros amigos e apoiantes do Projecto.

Este período de comissão missionária/huma-
nitária em África, tem sido até agora algo dife-

rente e uma novidade na minha vida.

No passado mês de Fevereiro deste ano, a 
juntar ao acidente do ano passado em que 

fracturei a perna direita, desta vez foi o joelho da 
perna esquerda que deu de si, o que causou uma 
artroscopia e subsequente recuperação.

Apia juntamente com suple-
mentos de cálcio e omega 3, 

fortes e consigo andar outra 

Na medida do possível, tenho acompanhado 
as actividades e trabalhado no Projecto nas 

minhas limitadas capacidades, principalmente 
ajudando na organização logística e a coordenação 
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLdYraysSAZ5zIdMn_NWL3eVZIY57QBZKI
http://acordem.com/

