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Novidades do Meio do Mundo

Caros amigos ao redor do mundo!

Mais de 1 bilhão de crianças estão em risco ao redor do mundo este ano. 100 milhões delas são crianças de rua. Hoje, 35,000 dessas crianças morrerão de subnutrição e doenças facilmente previníveis. Dói pensar nessas crianças e imaginar como suas vidas devem ser; nosso impulso é encontrar algo para prender nossa atenção. Suas necessidades são tão incríveis e os seus números são tão grandes, que se não formos cuidadosos, elas todas se tornam uma em nossa mente: Crianças de rua/favela, crianças violentadas e crianças prostitutas, vítimas da fome, refugiadas, etc. Prostituição e tráfico de mulheres e crianças é hoje um terço do maior ganho na economia global. Os dois outros maiores são o tráfico de drogas e a venda de armas.!

Nós simplesmente temos que clamar ao Senhor. Não nos deixemos amedrontar pela lista de necessidades e nos sentirmos insignificantes, perdendo nossa compaixão e caindo, por fim, em complacência.
Queremos seguir o que o Senhor nos diz em Isaiah 1. Queremos mudar seus prantos em alegria.

Considere suas famílias e igrejas a participarem no 
Dia mundial de oração pelas crianças em risco, 
o primeiro Sábado de junho.

Maiores informações:
http://www.viva.org (Inglês)
http://www.leve.dk (Dinamarquês)



A construção da El Shaddai, a casa de reabilitação para meninos de rua está aos poucos avançando. O trabalho na casa de contato Shalom continua e as vidas de várias crianças estão sendo impactadas. Estamos felizes em receber um novo missionário, Wélio, e estamos gratos em ter Gilvânia está de volta do curso sobre crianças de rua, em Belo Horizonte. No sentimos desafiados a comprar a casa antiga, já que o proprietário quer vende-lá por: $60,000 US Dólares .Será necessário fazer alguma reforma no prédio no futuro, de modo que uma equipe de construção e/ou pedreiros são muito bem-vindos.

Simon e Davina George, da Inglaterra, estão planejando juntar-se a nossa equipe em Junho. Ambos farão a ETeD (Escola de Treinamento e Discipulado) e ficarão posteriormente para trabalhar com reabilitação de meninos de rua.

Já começamos a ETeD deste ano, em 7 de Fevereiro com 6 alunos em outra casa alugada em Macapá. Estamos muito encorajados pela nossa equipe três de obreiros de ETeD, e um líder de Belo Horizonte que está dirigindo a escola. A Escola Bíblica Noturna (ENVIA) também está acontecendo na nossa base.

Recebemos recentemente uma equipe de alunos da Escola de Estudos Bíblicos do Rio de Janeiro, que esteve ministrando em igrejas e ao redor como parte da fase prática da escola.

Em Maio estaremos recebendo uma equipe de 16 adolescentes e 4 professores de uma Escola da Bíblia Apostólica na Dinamarca, para juntos fazermos um Impacto em Macapá.

Estamos muito encorajados de termos mais obreiros trabalhando conosco este ano. No entanto, nossa obreira Zila, que tem estado conosco desde que terminou a ETeD, em 1996, está nos deixando agora junto com seu filho para se ligarem ao projeto de preparação para o Senegal, África. Uma equipe de JOCUMeiros estão na fronteira de Macapá, ajudados por alguns voluntários.



Pedidos de oração:


*	Os 6 alunos da ETeD e obreiros; também pelo período prático em Maio.
*	A equipe na casa de contato. Finanças para comprar a casa este ano.
*	Fundos necessários para finalizar a construção da casa de reabilitação, El Shaddai, e equipamento para a casa.
*	Mudanças radicais nas vidas das crianças de favela/rua e pelas família comquem trabalhamos.
*	O Impacto dos adolescentes da Escola da Bíblia Euroclass da Dinamarca, em Maio .
*	Vistos para o casal de Ingleses; também pela adaptação e pelo processo de aprendizado do idioma. (Kristen recebeu visto para dois anos!)
*	Força , saúde, sabedoria, unidade inspiração divina para a equipe de liderança em Macapá.



Nota: Um panfleto apresentando o programa de apadrinhamento de crianças; Jireh, foi confeccionado. Sinta-se levre para pedir cópia para a sua igreja, amigos, etc. Obrigado por nos ajudar a alcançar estas crianças e suas respectivas família.

Obrigado também por colocar-se lado a lado conosco – orando pelo ministério e por nós.

Deus os abençoe! 


Pr. Davi Galúcio e equipe Jocum, Macapá, Brazil.




Nosso endereço:
Jovens Com Uma Missão'
Caixa Postal 210
CEP 68906-970
Macapá-AP
BRASIL
Fax#: (096) 222 0211
E-mail: jocumacapa@uol.com.br

