Relatório, abril de 2017
Pitche, Guine-Bissau, África Ocidental

Louvar-te-ei, Senhor, entre os povos; cantar-te-ei entre as nações. Pois a tua
misericórdia é grande até aos céus, e a tua verdade até às nuvens.
Salmo 57: 9, 10
Queridos irmãos, amigos e familiares, depois de seis meses de muita coisa Boa,
desfrutando da família e dos amigos, um novo tempo começa em minha vida. A
viajem foi tranquila, desembarquei dia 29 de março em Bissau e no dia 3 de abril,
parto para minha nova morada em Pitche. Porque Pistache e não Gabu? Porque
Helena descobriu que fica mais perto de Ponsor, local onde fica a escola, a princípio
iríamos as duas para Gabu, mas agora apenas ela, pois como é a responsável por
todo material didático, Gabu oferece melhores recursos, e como o que vou fazer não
depende disso, ficarei em Pitche. Essa é uma pequena cidade, quase fronteira com
Guine- Conacri, as etnias predominantes são os Balantas e os Fulas e tem também
uma grande concentração de estrangeiros, não descobri ainda se são Malis ou
Mauritânia. Existem muitos prédios antigos e ruínas, o que leva a crer que foi
habitada por estrangeiros, possivelmente Portugueses, não possui Luz, apenas
algumas poucas casas com placa solar, graças a Deus a casa onde mora a família que
alugo as peças que moro, e é uma delas. A cidade tem um pequeno comércio que
vende quase tudo é o que não se acha aqui é só pegar o transporte público e ir a
Gabu que fica a 30Km. Os meus locatários são cristãos, fui com eles a um culto na
Igreja Evangélica ( nome da denominação) a outra opção é a Assembleia de Deus.
A Escola em Ponsor continua funcionando no prédio de Querentim, são duas salas e
quatro turmas, duas na manhã e duas a tarde, pré-escolar e uma classe. Os dubis já
estão prontos, falta apenas alguns detalhes e deve ser concluídos antes das chuvas,
caso contrário, todo o dubi se perde. Vou ajudar a Helena na Secretaria e Tesouraria
e a partir do próximo ano letivo, estarei alfabetizando adultos. ( o ano letivo e de
outubro a junho)
Como são poucos os dias que estou aqui, não tenho muitas informações sobre o
lugar arredores, espero no próximo relatório deixa-los mais bem informados.
Deus abençoe todos Vocês!
Motivo de oração.
- A breve construção da escola.
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