
Bamako,Outubro a  Dezembro de 2012. 

“ Até aqui nos ajudou o SENHOR ”1Sm 7:12   

Queremos louvar e agradecer ao Senhor por cada 

dia, pois Ele esta no controle de nossas vidas e desta 

nação. Ainda não foi resolvida a situação no norte do pais, 

mais Deus esta no controle. Cremos numa intervenção 

divina. 

Neste periodo Deus nos propocionou varios momentos em que vimos o agir DELE e 

sabemos que esta nos guiando e fazendo a vontade dele em nossas vidas. 

Estivemos em uma cidade que fica a 75km da capital, 

aonde estive ajudando uma missionaria brasileira em uma 

instalação solar e conserto no centro de saùde. Durante 

estes dias o Senhor, me falou das necessidades e a falta de 

obreiros. Foi muito forte ver e sentir isso. Orem por mais 

obreiros na obra. 

Algo bem curioso se passou entre outubro e novenbro 

tivemos sete dias em que a chuva caiu, isso não é normal, 

todos estranharam. Ja chegou o frio, normalmente os 

africanos nesta região, em sua maioria não gosta deste 

tempo, eles preferem o calor. Por causa da mudança do clima 

ja podemos ver muitos doentes de gripe, resfriado, 

pneumonia. Esta muito seco o ar, podemos sentir isso muito forte na pele e nos labios. As 

crianças são as que mais sofre.  

Visitamos dois orfanatos cristão, um para 

meninas e o outro para mininos, e em cada um tem 

um casal responsavel pelas crianças, eles são do 

Norte, um deles conhecemos em 2006, ele 

trabalhava com uma familia missionaria brasileira no 

norte, mais por causa do problema com os rebeldes 

e os extremistas, que tomaram posse de tudo e 

implantaram a SHARIA (Tombouctou), todos sairam 

do norte para salvar suas vidas. O casal perdeu tudo, ate mesmo o terreno que eles tinha 

acabado de comprar e ja tem um tempo que ele não consegue falar com seu pai, que esta 

isolado de tudo e de todos. Ele falou que esta na capital, porém seu coração esta no 

norte. Este e apenas um exemplo do que aconteceu com o povo que mora no norte do pais. 

Estejam orando por cada familia cristã e não-cristã que hoje sao refugiados no sul do 

pais, em Burkina Fasso, Niger, Mauritania e em outros paises. Orem para que o Senhor 



os visite  e que eles venham conhecer e entender as boas novas de salvação, que Deus os 

cure(espiritualmente), e que possam voltar pra suas casas, e terem suas vidas de volta. E  

aonde eles estiverem aja paz e provissão, também ore pelos lideres das igrejas do norte 

para que possam voltar e continuarem o ministerio. Continue orando pelo mundo 

muçumano para que o Senhor Jesus se revele a cada um.  

Recebemos a visita de alguns fulanes de nossa região Tenenkou e tambem 

visitamos a esposa de deles que veio muito doente para Bamako, em meio a tudo que esta 

acontecendo, podemos ver o agir de Deus, como não podemos ir a Tenenkou Deus os 

trouxe ate nos. 

Retornamos a Kobala Kora para levar 

dois americanos que trabalha com purificação 

de agua, e esteve conosco tambem dois 

missionarios aficanos, os americanos doaram 

um puricadodor de agua especial para ajudar a 

comunidade, foi uma festa no momento em que 

receberam, esta em faze de teste, se der 

certo eles pesam em trazer mais 16 

purificadores, Deus e fiel  

Estivemos em uma conferência para fulanes aonde estava presentes 23 fulanes  

convertidos, foram monentos bem edificantes, em 

ouvir-los  ministarem. Um caso nos chamou muito 

a nossa atemção foi a historia de cinco 

participantes que vieram juntos, e entre eles uma 

criança de um ano e meio, eles fizeram uma 

viagem a pé de 125km ( 4 dias caminhando) e 

depois entraram num onibus por mais sete horas 

de viagem para chegarem a conferência, e 

fazeram o mesmo para voltar pra suas casas, 

porém 

durante toda conferências não os vimos 

reclamarem de nada, sempre sorrindo, um deles 

falou que gostaria que tevesse uma conferencia por 

mês  para ir, para ouvir e aprender mais sobre a 

palavra. Isso por 

que eles são a 

unica familia 

cristã na sua 

cidade. Orem por cada um deles para que continue  

firmes e deem testemunho por onde passarem. Por que 

a maioria ficam maior parte do tempo so tomando 

conta de vacas e cabras nos matos.  

Fomos nesta semana na região de Sicasso sul do 

Mali, para fazermos uma pesquisa, pra sabermos  

aonde se encontra os fulanes nesta região. 



Encontramos grupos de familias fulanes, mais como não 

é a região dos fulanes existem grupos de familias em 

algumas cidades, como quatro familias aqui, outras a 

uns quilometros de distância. Orem para que se não 

podermos retornar mas para tenenkou, pretendemos 

se mudar para esta região e continuamos o nosso 

trabalho. 

No dia 14 deste mês nasceu a filha de um 

missionario africano que deu o nome a sua filhinha de Francisca, e isso foi uma grande 

honra pra nos. No mês que veem vamos fazer uma visita para conhecer a chara de 

Francisca.  Orem por esta familia missionaria africana. 

Continue orando por nossas familia, pastores, companheiros de ministerio, 

mantenedores e intercesores. Para que possamos continuarmos juntos nos anos que se 

aproxima e continuamos a cumprir o que tem nos ordenado. 

Desejamos a todos boas festas, um Feliz Natal e um Ano Novo cheio das bençãos 

do Senhor Jesus. 

No amor de Cristo,  Sérgio e Francisca Oliveira 

 

Para contato 

Horizons Mali  

A/c Sérgio e Francisca Oliveira 

BP: E3287 - Bamako   

Rep. du Mali – Oeste da Africa.  
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Para contribuição: 
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Conta poup. 4969-7 Francisca Moura 
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Foto a esquerda - Nossa equipe e no meio um missiossionario da Nigeria que trabalha entre 
os Fulanes, ele estava presente na conferencia. Foto na direita: Fatumata, Francisca e 
Mariana. Sentaram juntas todo o tempo na conferência.  
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Todos os homens dormiram em barracas no terreno aonde houve a conferência com 
os Fulanes e as mulheres dormiram dentro da casa. 

 

  A familia que trabalha no orfanato 
feminino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este e o filtro que os americanos doaram para os Fulanes em Kobala Kora. 

 

 

 

 

 



 

Momentos quando fomos ao sul do 
Mali, com os fulanes e  com o lider Cristão, 
que trabalha com os fulanes nesta  rigião. 
Estava bem frio na parte da manhã. 

 

 

 

Este poço foi doado a comunidade 
fulanes  pelos evangelicos. 


