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Caríssimos e Caríssimas,
Oro para que esta carta de notícias vos en-

contre bem e motivados, apesar dos fatídicos
acontecimentos à escala mundial. É de facto
uma tempestade perfeita que estamos a enfrentar mas, graças a Deus, vem para passar e
VrWXIZIÅKIZ5I\M]["̉

de volta a uma espécie
de calmaria e a vida está
lentamente a regressar ao
normal.

Podemos ir ao local da

D

epois de mais de um mês de desordem civil,
destruição de propriedade, assaltos a lojas, não
se poder circular à vontade e tiroteio entre a
polícia e os desordeiros nas ruas da nossa antes
XIKyÅKIKQLILMbQVPIWVLM]UIXM[[WIJZIVKI
seria simplesmente tola se tentasse agir como
se nada estivesse a acontecer, estamos agora

obra e continuar com a
montagem da vedação. Entretanto a economia
está a sofrer uma recessão, tal e qual como em
\WLWWTILWW[UI\MZQIQ[M[\rWIÅKIZZML]bQLW[
e alguns já aumentaram
de preço. Que me lembre,
VW[  IVW[ Y]M M[\W]
neste campo de missão,
o Rand nunca afundou
tanto.

A acrescentar, aproxima-se rapidamente o

\MUXW LM NIbMZ I ZM^Q[rW IW XMY]MVW XQKS̉]X
que usamos para o transporte de materiais e
pessoas.

FWZI Q[[W W \ZIJITPW XZWOZQLM M M[XMZW MU

JZM^M \MZUW[ ÅVITUMV\M \MZUQVILW XIZI Y]M
I QOZMRIXZủM[KWTI \MVPI ]U M[XItW UIQ[
[MO]ZWXIZIW[UIQ[VW^W[MW[UIQ[^MTPW[I
congregação e as crianças da pré-escola.

ÉIOWZIW£LQIVIWJZII[M[\IKI[M[\rW\W̉

das colocadas e posto o arame que vai segurar
I ZMLM M W 7ZTIVLW M W 5IZ\QV M[\rW IOWZI
I\IZMNILW[ I KWTWKn̉TI I Y]IT Rn M[\n   VW
T]OIZ-TMLQbY]MM[XMZI\MZ\]LWXZWV\WVM[\I
semana que entra.

PWZ NI^WZ WZMU KWVVW[KW XIZI Y]M I XIb
XMZL]ZMI[ILM[MRIZQRIMI[ÅVIVtI[[]XZQLI[
Deus vos abençoe pelo apoio!
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