
Torodi-Níger Oeste  Africano - Carta de Oração 

       Je ne cesse pas de remercier Dieu à votre sujet. Je pense à vous dans 
mes prières.  

   Não deixo de dar graças a Deus por vocês, mencionando-os em minhas 
orações. Efésios 1:16   

Paz, para todos  companheiros de missões 

 Pois reconheço que é o Pai que faz milagres em tempo de crise Mundial, embora as dificuldades apresentadas neste período, 
o Senhor não tem deixado de tocar nos corações dos seus filhos. 

Escola Bíblica - Temos passado momentos de muita correria e de trabalhos intensos para poder abrir o 
Centro de Treinamento para os Nacionais do Níger (Casa do Oleiro) Maison du Potier. Esta escola 
Bíblica foi aberta em Fevereiro para abençoar as Igrejas do Níger a custo (zero), pois Deus tem tocado 
nos corações de padrinhos de vários Países tais como: Portugal, Brasil, EUA e outros. Graças a Deus e a 
você, estamos vivendo os melhores momentos de nosso ministério. Já me sinto um pouco cansado, 
mas porém feliz.  

  Na Maison du Potier o aluno é interno  tem um treinamento intensivo durante um ano, onde eles dispõem de 
professores capacitados, alimentação, hospedagem, produtos básicos de higiene e muito amor. Tudo isto é 

necessário por a maioria se tratar de pessoas que foram rejeitadas pelos seus 
famíliares devido ao abandono do Islão e do Animismo.  

  Venho citar um pequeno testemunho de uma das nossas alunas, a 
Hamisatou. Ela tinha uma vida terrível, abandonada pela família, ela 
somente tinha o direito de trabalhar para as mulheres do seu pai, e na 
maioria das vezes nem se quer podia comer, mesmo estando 
trabalhando para a “família”. Dormir na areia, com fome e sem nada, 

estes eram os seus direitos,  muitas  vezes os seus famíliares pensavam que ela estava apoderada de 
demónios, por não verem reações nela pelos maus tratos. Sem amor da mãe e do pai e rejeitada até 
pelo ex-esposo, ( um casamento onde ela foi vendida a um homem que ela nunca amou). 

Hoje ela tem direito de comer, vestir, dormir, estudar a Palavra de Deus, amor de todos e sem falar da 
paz de espírito. Aleluia! Isto é só para que você possa entender que este Centro de Treinamento é 
mais que uma escola, ele também tem restaurado a auto-estima dos alunos.    

Igreja de Fera - No mês Fevereiro tivemos mais vitórias, neste vilarejo animista baptizamos 33 irmãos 
e conduzimos a primeira Santa Ceia. Benção pura!   

Igreja de Torodi - Mudamos a igreja para o mesmo prédio do Centro de Treinamento, pois antes 
estava num lugar onde tinhamos limitações para utilizar o gerador popular do destrito. Hoje a igreja 
tem energia eléctrica de 16h às 24h e mais agradável.  

Visitantes - Recebemos um amigo missionário vindo da França para expiar a terra e também veio dos 
EUA a equipa Supplying Seeds Ministries e Deus  impactou-os para nos ajudar além das orações. 
Oremos  por eles. 

Para Semear em nosso Ministério 

 Contacte - nos pelo email, michelmisionafrica@hotmail.com ou pelo fone(227)9612.8169,  são enormes os desafios e 
depedemos da sua oferta de amor em missões. 

Por Vossa atenção e Orações, Merci  -  Seu mano Michel fanzendo discípulos no Níger. 


