
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ESTE É O MÊS DO RAMADAN, O JEJUM ISLAMICO DE 30 DIAS 

PARA PEDIR PERDÃO A ALAH. ESTEJAM ORANDO POIS É UMA 

ÉPOCA EM QUE MUITOS MISSIONÁRIOS SÃO ATACADOS 

ESPIRITUALMENTE E NA SAÚDE. TAMBÉM É UMA ÉPOCA EM 

QUE JESUS PODE SE REVELAR A MUITOS, OREMOS PELAS 

FAMÍLIAS DAS CRIANÇAS DO PROJETO PARA QUE POSSAM 

ENCONTRAR JESUS, O DEUS VIVO!  

 

 
RELATÓRIO MISSIONÁRIO – JULHO 2011 – ANO/09 – MISSÕES 

Louvamos ao Senhor pelo 

seu imenso amor, a creche 

no Plateau está funcionando 

e podemos observar muitas 

e muitas mudanças na vida 

das crianças, principalmente 

na questão de 

comportamento e 

desenvolvimento físico, 

muitas cresceram, 

engordaram e estão tendo 

menos problema de saúde a 

cada dia. Nossa oração 

agora é porque esta época 

tem muita malaria e as 

crianças são muito 

vulneráveis a esta doença, 

estejam orando. Também 

louvamos a Deus porque 

conseguimos apadrinhar as 

crianças, para que elas 

possam ter mais de uma 

refeição por dia, o que o 

Creche no Niger – Alegria para os Pequeninos 

 

 

projeto de nutrição já fazia 

por elas, agora elas 

passam o dia, tem aulas, 

diversão, banho, e 3 

períodos de alimentação. 

 

Centro Esportivo: 

 

“A INDIFERENÇA 

DÁ DESCULPAS... 

... O AMOR ENCONTRA 

UM MEIO” 

 

FAÇA PARTE 

ORE POR NÓS 

ENVIE UM MISSIONÁRIO 
CONTRIBUA NO PROJETO 

“Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para 

comigo?” Salmos 116.12 

Louvamos ao Senhor em todo tempo pela sua fidelidade e 

amor para com esta nação. Deus tem sido demasiadamente 

bondoso conosco e queremos render-lhe graças em todo 

tempo. E você faz parte disto! 

Pedidos de Oração: 
 Pela recuperação do 

Missionário Alexandre 
Canhoni, em setembro deverá 
estar no Brasil para mais 
exames; 
 Pelos projetos Guerreiros de 

Deus no Níger e Índia – para 
que possamos crescer; 
 Pela saúde da missionária 

Rosinha, Josefa e Alexandre; 
 Pelos mais de 60 obreiros 

envolvidos no Projeto 
Guerreiros de Deus Níger; 
 Pelas mais de 1.000 crianças 

que são beneficiadas nos 
projetos nutrição Níger; 
 Por novos missionários 

dentro da visão, inclusive 
precisamos urgente de um 
missionário na área de 
esportes; 
 Pelos Mantenedores, para 

que o Senhor os guarde e 
prospere a vida de cada um! 

Ministério Guerreiros de Deus – WWW.guerreriosdedeus.com.br  - Relatório Missionário – Mês Julho / 2011 

 

Nova Creche: Para a 

nova creche que está 

sendo aberta este mês 

são no momento 29 

crianças, porém 

somente 2 delas estão 

adotadas, estejam 

orando por isto. 



PEDIDO DE ORAÇÃO ESPECIAL 
Pedimos orações pela vida da 

missionária Rosinha que trabalha 

conosco, ela está com um  

problema de saúde, conversan- 

do com a Igreja dela, chegamos 

a conclusão que é melhor que 

ela volte ao Brasil para cuidar da 

sua saúde, pedimos que todos 

estejam orando por cura e  

restauração, para que ela tenha 

uma boa recuperação, pois é uma pessoa importante 

para o campo missionário e que tem nos auxiliado com 

amor e dedicação. 

Ela também já está em um processo de adoção de 

uma das crianças do projeto, pedimos que estejam 

orando para que Deus possa dar a resposta, dia 10 de 

agosto será a audiência com o juiz no Niger. 

Ministério Guerreiros de Deus – WWW.guerreriosdedeus.com.br  - Relatório Missionário – Mês Julho / 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

uma maneira melhor. 

Pedimos orações pelos 

HANDICAPES (def. físicos), 

nesta época de Ramadan se 

torna um pouco complicado 

para eles irem ao centro 

Esportivo. 

O treinador Eric esteve 

doente neste último mês e 

pede muitas orações pois 

ainda não descobriu o real 

problema de saúde, estejam 

orando por ele, pois é um 

jovem com muito desejo de 

fazer a obra de Deus. 

Centro Esportivo: 

 

Adolescentes: Evangelismo  

FOTO DO PROJETO COM DEF. FISICOS EM 

HAROBANDA 

Para a glória de Deus as 

coisas estão funcionando 

bem por lá. Ainda estamos 

aguardando um obreiro 

para trabalhar nesta área, 

recebemos e-mail de 2 

missionários com desejo 

ardente de estar vindo, 

estão orando com suas 

igrejas e vendo as possibili-

dades, pedimos orações pois 

precisamos muito. 

Louvamos a Deus pela vida 

do Mamani Issa um dos 

treinadores que parti-cipou 

de uma formação em 

Ghana nos últimos 10 dias 

para poder estar somando 

no ministério esportivo de 

Parte dos adolescentes saíram para um 

acampamento evangelístico pelo 

interior do Niger com a equipe da 

Jeunesse Mission, serão 21 dias de 

viagens aonde eles plantarão árvores 

no interior do Niger, farão evangelismo 

através da dança, teatro, e 

evangelismo pessoal, e também 

receberão mensagens bíblicas, com 

cultos diários para cada grupo. 

Louvamos a Deus por termos tido a 

oportunidade de enviar parte do grupo 

de adolescentes. 

Os adolescentes que não foram 

mesmo com o Ramadam estão 

participando de todas as atividades, 

inclusive tem vindo almoçar na base e 

os cultos tem sido uma bênção. 

 

FOTO DO CENTRO ESPORTIVO 

JULHO 2011 

Orem para que 

consigamos o missionário 
para servir no CEE Niger. 

 

SONHOS PARA 2011 – CREMOS! 
 Colocar a lage na Base na capital,  para isto precisaremos reforçar a 
fundação e colocar a lage; (Deus proverá) 
 Creche no Centro Esportivo (100% gratuita), visando um trabalho 
mais consistente; (Deus proverá, faltam 27 crianças para serem 
apadrinhadas nesta creche) 
 Aumentar o espaço dos cultos, visto que aos domingos temos tido 
muitos jovens e adolescentes, e realmente não está cabendo mais, 
precisamos começar a arrumar o terreno que ganhamos (Deus proverá); 
 Bilhete de viagem para o adolescente que irá passar alguns meses no 
Brasil conosco; FALTA PARTE DA PASSAGEM 
 Duplicar o Projeto Casa das Flores. Também sonhamos em ter uma 

casa para recolher meninas que são expulsas e rejeitadas da família por 

se converterem, orem por isto. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miss. Alexandre, Giovana Canhoni e Equipe no Niger agradecem suas orações! 

MINISTÉRIO GUERREIROS DE DEUS 

www.guerreirosdedeus.com.br 

 
 

(dúvida entre em contato: alexandregiovana@uol.com.br, para contas do exterior entre em contato por e-mail, ou para envio direto para o Niger) 

ASSOCIATION GUERREIROS DE DEUS – BP 13801 – NIAMEY – NIGER – AFRICA 

 

AGRADECEMOS A TODOS OS IRMÃOS, AMIGOS QUE TEM 

OFERTADO MENSALMENTE NO PROJETO E NOS AJUDADO A 

FAZER A DIFERENÇA DE MUITAS VIDAS! 

AGRADECEMOS AS IGREJAS QUE AJUDAM A OBREIROS AQUI 

NO NIGER 100 VEZES MAIS 

AGRADECEMOS AOS AMADOS IRMÃOS QUE PESSOALMENTE 

TEM AJUDADO A MANTER A OBRA DE DEUS NESTA NAÇÃO – 

AJUDANDO AOS NECESSITADOS E CUMPRINDO ATOS 2.42-47 

 

Para saber mais sobre os projetos no NIGER e na INDIA entre 

em contato conosco! 

 

Louvamos a DEUS uma dívida que tínhamos de um terreno no 
Niger foi paga este mês. Deus é FIEL. Agradecemos ao amado 
Sr. Márcio pela oferta e desejamos 100 vezes mais em nome de 
JESUS. 

AGRADECEMOS PELAS 

DOAÇÕES PARA NIGER – 

RECEBEMOS MEDICAMENTOS E 

ISTO É UMA BÊNÇÃO PARA O 

PROJETO 

 

Colabore no Neste Projeto: (com apenas R$ 1,00 você já está fazendo missões) 

Banco Bradesco – Ag 0095 – Conta 0126319-6  (para outros bancos entre em contato) 

 

http://www.guerreirosdedeus.com.br/
mailto:alexandregiovana@uol.com.br

