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“Damos-te graças ó Deus, damos-te graças, pois perto está o teu nome, 
todos falam dos teus feitos maravilhosos”. Salmos 75:1



Temos muitos motivos para dar graças ao nosso Deus por tudo o que Ele fez em 2018. 
Queremos relembrar os melhores momentos e compartilhar desafios para 2019. Obriga-
do por estar conosco! Contamos com seu apoio em 2019 para que o Reino de Deus 
avance em Burkina Faso.

Neste ano realizamos 21.480 atendimentos nas áreas de alimentação, cuidados ambula-
toriais e de primeiros socorros, cortes de cabelo e atividades recreativas aos garibous. 
Finalizamos o ano com uma linda festa de Natal com quase 700 meninos. Todas as 
quintas-feiras, através da projeção de filmes, podemos nos aproximar mais deles e com 
mais liberdade ensinar valores tão essenciais para eles! Nossa enfermaria atendeu 1.225 
meninos e tratamos quase 100 malárias, 21 infecções respiratórias, 40 micoses na cabeça, 
entre inúmeras outras enfermidades e mais de 1.000 curativos. Já pensaram se estes 
meninos não tivessem este apoio? Glória a Deus por aqueles que sustentam esta obra!



Recebemos 50 meninos em nossos lares em 2018 e atualmente estamos com 43. Nossa 
estrutura está pequena para receber mais crianças e para a glória de Deus, cremos que 
o último documento de nosso terreno será entregue pela secretaria de infra-estrutura 
do país até fevereiro de 2019 para que iniciemos a construção de nossa sede própria. 

Pudemos inscrever 60 crianças em escolas locais de boa qualidade, graças à ajuda de 
brasileiros e igrejas que apadrinharam crianças no ano letivo que iniciou em setembro. 
Tivemos muitas lutas e momentos difíceis com alguns meninos, mas também tivemos 
tantos livramentos de acidentes, muitos casos de sucesso escolar, de transformações de 
caráter, de salvação, de sensibilização da família pela criança, de engajamento da 
assistência social e outros tantos bons testemunhos, que nos motivam a caminhar e 
renovar nossa esperança de que grandes coisas Deus sonha para o futuro deles. Convi-
damos você a sonhar conosco apadrinhando uma criança. Saiba mais sobre esta 
campanha! Com R$ 200 mensais você arca integralmente com a vida de um menino. Já 

temos 19 padrinhos e precisamos atingir os 43 para poder melhorar a qualidade de 
vida deles, principalmente no âmbito nutricional e da saúde. 



2018 foi um ano marcante para este pilar do CAFI. Em janeiro inauguramos uma sede só 
para os cursos profissionais. Conseguimos uma boa casa onde cada curso teve sua 
estrutura própria  para formar com mais excelência os alunos. Foi iniciado o curso de 
elétrica, finalizado o curso piloto de robótica com êxito, implantado o curso de inglês 
básico e o curso de artesanato foi expandido para as tribos. Muitos jovens sem condi-
ções financeiras puderam ser formados e muitas mulheres tiveram a possibilidade de 
aumentar sua renda através dos pequenos artesanatos que elas mesmos criaram. Ao 

total recebemos 325 alunos nas seguintes áreas:

Em julho tivemos uma experiência muito forte, quando vinte alunos estavam em aula e 
um curto circuito provocou um incêndio em uma das salas causando uma perda mate-
rial muito grande. Foi um grande livramento do Senhor pois ninguém se feriu, mas 
grande parte do que tínhamos trabalhado quatro anos para implantar foi perdido. 
Através de uma ação divina, recebemos em 10 dias doações de tudo o que foi perdido e 
conseguimos reconstruir o telhado, pintar a casa toda, reestruturar e equipar as salas e 
os 160 alunos inscritos para os cursos de férias retornaram às aulas, não afetando o 
rendimento de nenhuma turma. No final de setembro praticamente 100% do material 
já estava todo comprado. Foi uma experiência muito profunda para todos do CAFI 
sobre a soberania e a provisão divina. Foi a prova de que o Eterno nos guarda e Ele 
supre todas as nossas necessidades, que o seu nome seja louvado.
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Nosso foco é na formação de autóctones e a plantação de igrejas entre os povos não 
alcançados de Burkina. Através de um parceiro do Brasil, pudemos manter 17 obreiros 
trabalhando em diferentes tribos. Este trabalho tem dado muitos frutos. Oramos para 
que esta parceria continue e que o Reino avance nesta nação!

Durante 3 anos, assumimos o desafio junto com um pastor samblá de traduzir o Novo 
Testamento para a língua samblá e registrá-lo em áudio, visto que a maioria do povo é 
analfabeto. Para a glória de Deus o trabalho foi concluído neste ano. Em julho de 2018 
realizamos uma linda festa na aldeia de Karnagasso Samblá, onde distribuímos a 
Bíblia em áudio para 100 famílias de 20 tribos da etnia samblá. Nosso alvo é que em 3 
anos, consigamos realizar um  com estas famíli-estudo sistemático do Novo Testamento
as e implantar 20 novas igrejas nestas tribos! Já temos escutado testemunhos lindos. Em 
uma só aldeia, Tukoró Samblá 2, mais de 46 vidas escutaram a mensagem e se entrega-
ram a Cristo! 

Em maio realizamos em parceria com a DCPI (Dynamic Church Planting International) 
um grande seminário sobre a . Reunimos 270 líderes e oralidade e plantação de igrejas
jovens de diferentes denominações. O evento teve apoio da Federação das Igrejas e 
Missões Evangélicas de Burkina (FEME) e em 2019 queremos consolidar ainda mais estas 
formações para capacitar a igreja local a fazer Missões em seu próprio país. 



Ano novo, desafios novos!

Em 2019 temos o grande desafio de iniciar a construção do Lar Novo Amanhecer, que a 
princípio terá a capacidade de abrigar 100 meninos, . A com possibilidade de expansão
engenheira responsável pelo projeto só poderá vir em julho e queremos iniciar em abril 
as obras, portanto  estamos precisando da disponibilidade de um engenheiro, empreite-
iro, mestre de obras ou um pedreiro experiente que permaneça conosco uns 20 dias 
para nos ajudar na fundação das obras. Se você conhece alguém ou se é você mesmo, 
entre em contato!!!

Em parceria com a ANTBA-BF (Associação Nacional de Tradução da Bíblia e Alfabetiza-
ção de Burkina) iniciamos em janeiro de 2019 o registro em áudio do Novo Testamento 
para a língua Tussien.

Em agosto estaremos iniciando uma parceria em Gana, país vizinho de Burkina Faso, 
para a futura implantação do CAFI neste país.

Temos muito trabalho, além dos sonhos e desafios para 2019 e pedimos sua cobertura 
de oração para que a segurança do país se estabilize. Infelizmente Burkina tem sofrido 
com problemas de insegurança político-religiosa que aspiram cuidados aos estrangei-
ros principalmente. Cremos que Deus tem planos para o CAFI avançar rápido enquanto 
o país está aberto e contamos com sua ajuda para irmos mais longe, pois somente 
juntos poderemos fazer isso! 

Receba os melhores votos das crianças do CAFI, dos obreiros e missionários! Um 2019 
ricamente abençoado para você e sua família!

Que Deus o abençoe!

Equipe CAFI Burkina Faso


