
 

 

 

 

Joanesburgo, África do Sul 

Setembro de 2020.        

Prezados intercessores, que participam conosco nesta 

missão.  

Desejo que todos vocês estejam gozando das mais 

ricas bênçãos de Deus e superando as dificuldades a cada dia. 

Quero agradecer a todos que intercedem por nós. 

Saiba querido(a), que o Senhor tudo vê e os recompensará 

continuamente. É essencial a sua cobertura. Você não imagina o 

quanto você é importante em nossa jornada. Somos gratos pela sua vida.  

Somos gratos também à família MISPA. Que o Senhor abençoe a todos, desde o 

nosso presidente, pr. Florencio, até o trabalho considerado mais simples. Que o Senhor os 

abençoe tremendamente. 

Estamos em quarentena no nível 2 há 169 dias. Igrejas, como a nossa, somente 

reabrirão, quando estivermos no nível 1 e se o contágio diminuir. Esta é uma decisão do 

governo. Assim, estou gravando diariamente há 160 dias.  Envio às 7 da noite duas 

mensagens: uma em inglês, outra em português e duas orações: uma em inglês e outra em 

português. Dessa forma, mantemos o povo junto a nós todos os dias.  Confesso que tem sido 

cansativo, mas necessário. Temos ouvido muitos testemunhos das maravilhas que Deus tem 

feito neste período.  Continuo gravando diariamente e, como bom seminarista que fui, sem 

repetir as mensagens.      

            

 

Motivos de Louvor:  

Louvo a Deus por  duas empresas, cujos donos, constantemente, têm-me 

chamado para orar por eles e pelos funcionários, que, duas semanas após o Lockdown,  me 

contataram oferecendo alimentos para os membros que estivessem necessitados. Dessa 

forma,  pudemos ajudar 58 famílias e ainda fui socorrido financeiramente nesse tempo em 

que a igreja está fechada, glória a Deus.  

 

 



Preparação e distribuição  de cestas básicas a famílias carentes 

Motivos de Oração: 

1. Para que não haja mais ataques de xenofobia - recentemente fizeram mais um. Querem a 

expulsão dos estrangeiros, inclusive, que igrejas de grupos estrangeiros sejam fechadas.              

2. Para que o racismo seja enfraquecido -  o governo aprovou a expulsão dos fazendeiros 

brancos de suas terras sem compensação financeira. Os fazendeiros brancos estão 

fortemente armados e pode haver guerra civil  e isso pode atingir também as cidades.             

3. Pelo presidente Ramaphosa - para que tenha coragem de combater a corrupção que tem 

levado o país a uma recessão terrível.               

 4. Por nós  - para que tenhamos proteção e  discernimento acerca de todas as coisas que 

estão ocorrendo e que  podem ocorrer. 

 

No amor de Cristo 

Miss. Pr. Carlos Bammesberger -  Miss. Vera Lúcia  e filhas – Wendy e Lays -  Africa do Sul – 

 

 


