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Estimado pessoal,

Saibam que estão sempre no meu pensamento e 
orações. É meu desejo que esta Carta de Notícias 

vos encontre bem e felizes, e que a época festiva do 
nascimento de Jesus tenha sido cheia de paz e amor.

Cheguei a África há um par de dias. A viagem, que 
sempre foi longa para poupar dinheiro, decorreu 

sem incidentes de maior a não ser o cansaço normal 
destas andanças. Viajar em regime de sardinha 
enlatada potencia o “jet lag.” Parece que o corpo 
finalmente começa a sentir-se africano outra vez.

Depois de sete meses em Portugal, venho 
encontrar o pequeno apartamento onde 

resido quando em missão, a precisar de uma boa 
limpeza, pó e folhas atiradas pelo vento por todo 
o lado, os “geckos” que neste eco-sistema tratam 
dos mosquitos e outros insectos, deixaram os seus 
dejectos de lembrança, o costume.

Também tive desta vez alguma dificuldade em 
colocar o carro a funcionar. Lá foi uma bateria 

nova, que a outra já lá estava há cinco anos, e 
mesmo assim não pegava porque afinal o motor de 
arranque estava preso devido à humidade. É que 
da última vez que viajei, estava a menos de dois 
meses de recuperar de uma fractura da anca e não 

consegui colocar a capa de protecção. O pó também 
tomou conta. Enfim, o que sobra quando as coisas 
ficam paradas.

Ainda estou à espera que entre na conta bancária 
um patrocínio de dois mil euros para, se Deus 

quiser, iniciarmos a construção da vedação na 
pré-escola. O orçamento do ano passado dava um 
total de quatro mil euros. Ainda falta algum mas 
acreditamos que Deus vai tocar nos corações de 
quem ainda não ajudou, para o fazer generosamente, 
no Nome de Jesus!

Noutro plano quero pedir-vos oração para que o 
meu corpo aguente, principalmente a coluna 

e as pernas, que possa fazer o exercício físico 
necessário, sabedoria para não me exceder ao 
fazê-lo, porque o espírito está sempre pronto mas 
a carne essa já vai dando de si. Orem por mim e eu 
orarei por vós!

Não me vou alongar mais, tenho que ir lavar o 
carro e fazer algumas compras para o almoço. 

Um grande abraço. Que 2020 vos traga muito amor, 
paz e prosperidade, esses são os meus votos!

João Rodrigues
(Missionário)
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