
Antes do mais quero desejar a todos os nossos 
amigos e apoiantes, um ano de 2021 definitivamente 
melhor do que o que terminou, principalmente com 
muito mais amor, aquele amor que afasta o temor (1 
João 4:18)!!

No dia 11 de Janeiro de 2019 embarquei com destino 
à África do Sul, para mais uma comissão missionária/
humanitária. A viagem foi sem incidentes graças a 
Deus e depois de um par de dias para recuperar, estava 
pronto para a acção.

Desta vez um dos objectivos principais era o de 
erguer uma vedação à volta do Centro Comunitário 
“KLW*CC (Kingdom Life Worship *Community 
Centre),” em Barberton.

Graças ao apoio monetário de vários amigos do 
Projecto e a uma especial e generosa doação da parte 
do Movimento “TFI (The Family International),” foi 
possível contratar o já nosso conhecido e habilidoso 
Orlando Alfaiate, e adquirir os materiais necessários.

O relatório específico acerca da vedação pode ser 
consultado aqui:

O trabalho deu-se por concluído no dia 24 de 
Março de 2020, mesmo à justa antes do mundo entrar 
em confinamento, com todas as vicissitudes que já 
sabemos.

A partir daí, tal como o demais povo, ficámos à 
mercê de recomendações, estados de emergência e a 
propaganda de atemorização que ficou apelidada de 
“novo normal.”

Lá fomos navegando estas águas turvas e agitadas, o 
melhor que sabíamos e podíamos, com fé em Deus de 
que nada haveria de nos assaltar que fosse maior do 
que as nossas forças e paciência.

Fizeram-se um par de angariações de medicamentos 
sem receita e alguns com receita, que foram depois 
doados à KLW*CC para serem distribuídos por quem 
deles necessitasse.

First of all I want to wish all our friends and sponsors, 
a 2021 definitely better than the one that just passed, 
mainly with lots more love, that love that casts out fear 
(1 John 4:18)!!

On January 11th, 2019, I left for South Africa for 
another missionary/humanitarian commission. The 
trip went without incident thanks to God and, after a 
couple of days to recover, I was ready for action.

This time one of the main goals was to install a 
fence around the “KLW*CC (Kingdom Life Worship 
*Community Center)” in Barberton.

Thanks to the financial support from several friends 
of the Project and a special and generous donation 
from the “TFI (The Family International) Movement, 
it was possible to hire our already known and skilled 
Orlando Alfaiate, and acquire the necessary materials.

The specific report on the fence installation can be 
found here:

The work was concluded on March 24th, 2020, just 
before the world went into confinement, with all the 
vicissitudes that we already know.

From then on, like the rest of the people, we were at 
the mercy of recommendations, states of emergency 
and the fearful propaganda which was dubbed the 
“new normal.”

We sailed these troubled and turbulent waters, 
the best we knew and could, with faith in God that 
nothing would attack us that was greater than our 
strength and patience.

We did a couple collections of over-the-counter 
and prescribed medications, which were then donated 
to KLW*CC to be distributed to those in need.

RELATÓRIO REPORT2020

https://tchumatchato.files.wordpress.com/2020/04/20200120_report_opt.pdf



As listas dos medicamentos distribuídos, em 2 de 
Abril e 22 de Maio de 2020 respectivamente, podem 
ser consultadas aqui:

Entretanto o nível 4 da situação de emergência seguia 
forte e duradouro, sendo o nível 5 o mais drástico. A 
data para o meu regresso a Portugal aproximava-se, 
dia 20 de Junho. Entretanto recebi uma notificação 
de que o vôo havia sido cancelado. Conclusão, entre 
cancelamentos, remarcações e novos cancelamentos, 
lá consegui um vôo de repatriamento, que tive que 
pagar mais caro e voltei em 14 de Agosto.

As duas ultimas comissões têm sido iniciadas em 
Janeiro mas desta vez a incerteza é muita e de facto 
não sei o que vai acontecer. O mundo está em tumulto 
por causa de uma gripe pretensiosa e politizada ao 
extremo.

Tentarei ao máximo continuar a actualizar o estado 
do Projecto Tchuma Tchato em África e agradeço 
deveras as vossas orações e o continuado apoio.

Deus abençoe!!

The lists of medicines distributed, on April 2nd and 
May 22nd of 2020 respectively, can be consulted here:

In the meantime, level 4 of the emergency situation 
remained strong and lasting, with level 5 being the 
most drastic. The date for my return to Portugal was 
approaching, the 20th of June. However, I received 
a notification that the flight had been canceled. 
Conclusion, between cancellations, rescheduling and 
new cancellations, I finally got a repatriation flight, 
which I had to pay dearly, and returned on August 
14th.

The last two commissions have started in January 
but this time there is a lot of uncertainty and I really 
don’t know what will happen. The world is in turmoil 
over a pretentious and extremely politicized flu.

I will try my best to keep giving updates on the status 
of the Tchuma Tchato Project in Africa and very much 
appreciate your prayers and continued support.

God bless!!

https://tchumatchato.files.wordpress.com/2020/04/20200402_bbt_klwcc_medicines_box01_stampedsignedreceipt.pdf

https://tchumatchato.files.wordpress.com/2020/05/20200522_bbt_klwcc_medicines_box0202a_stampedsigned.pdf
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