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stimados,

rimeiro que tudo quero que saibam que estão
sempre no meu pensamento e orações. Espero
que esta singela missiva os vá encontrar bem e
felizes, e que esta época festiva do nascimento de
Jesus tenha sido cheia de paz e amor.
u estou em África e por cá está tudo a correr
bem graças a Deus. Em termos materiais é, e
creio sempre será, uma incógnita visto estarmos
à mercê dos homens e seus planos económicos
que no âmbito governamental não deixa dúvidas
quanto às preferências na distribuição de subsídios
e apoios, até mesmo apenas o atestar a credibilidade
de quem trabalha em prol do seu semelhante. Mas
enfim, como Jesus também disse, os pobres, uns de
recursos outros de espírito e ideologia, sempre os
teremos connosco. Há que ser positivo e seguir em
frente com o que se tenha.
parceria com o Centro Comunitário, edifício
que ajudámos a construir vai indo, devagar
e sempre. Temos tido conhecimento e agora que
estamos aqui, temos participado em eventos para
a comunidade e isso trás-nos grande felicidade, de
ver que os esforços, pequenos que foram em relação
à vontade de fazer mais, estão a ser compensados
com frutos que cremos permanecerão.
ontinua nos nossos planos adaptar as instalações
para que possamos receber também os mais
pequenos, o futuro de qualquer sociedade. Já temos
as devidas permissões para iniciar uma creche/
ATL e faltam apenas os recursos financeiros para
as adaptações necessárias. É necessário construir
um muro e portão para resguardar as crianças da
estrada quando estiverem em tempo de recreio,
mesas e cadeiras de estudo, e partições amovíveis
para separar as crianças em classes, já que o espaço
tem que ser multi-usos.
sta ideia já vem de há um par de anos mas
até agora ainda não conseguimos o apoio
necessário para a concretizar. Perdoem-me o
desabafo mas quando leio as notícias dos milhões
que são dados a instituições que depois se vem a
descobrir foram mal usados, e com a conivência dos
políticos mandatados para os distribuir, sinto algum
desalento e vontade de atirar tudo para o ar. Quem
me dera uma percentagem mínima desses milhões
que já se fazia muita coisa. Mas não vos vou maçar
com notícias tristes as quais certamente conhecem.
o outro dia tivemos um casamento ao qual fui
convidado. Um casamento simbiótico visto que
reuniu costumes ocidentais com costumes da terra.
Foi muito interessante. O vídeo que pode ser visto
aqui; < https://youtu.be/zEtd-mbpOrQ >.
no dia de Natal fui “visitar Jesus” ao hospital
local (Mateus 25:36). Fiquei agradavelmente
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surpreendido de ver a pouca quantidade de pacientes,
a limpeza e ordem no local, a compostura e jovialidade
dos auxiliares de saúde e médicos de serviço. Jesus
estava lá!
uero também pedir-vos que me perdoem por não
ter conseguido visitar todos quando aí estive.
Creiam que sinto pena por o não ter conseguido fazer.
O facto é que o tempo desta vez foi sempre muito
ocupado a resolver assuntos pessoais, saúde, testes,
consultas enfim, tudo o que há a fazer quando já vamos entrando nos anos. A energia vai sendo pouca e
parece que os dias não rendem como antes. Se Deus
quiser estarei de volta em Junho de 2018 e farei todos
os possíveis para cumprir com a ronda de visitas!
m grande abraço e saudades! Que 2018 vos traga
muito amor, paz e prosperidade, esses são os
meus votos.
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