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                                             I N T R O D U Ç Ã O

              O “Lar Provisão Senegal”, tem por finalidade abrigar as pessoas
portadoras  do  HIV,  daquela  nação,  pois  grande  é  a  discriminação  a  estas
pessoas, tanto por parte de seus familiares como também a sociedade.
              Um “Lar”, automaticamente nos faz lembrar: família, amor, proteção,
carinho e  segurança.O “Lar  Provisão  Senegal”,  tem por  principal  finalidade
restaurar nestas pessoas infectadas, todas estas coisas para que elas possam se
sentir valorizadas e desejem viver, e lutem pelo seu direito a vida e ao espaço
social que todo o ser humano tem direito, que o homem por sua insensibilidade
tira de outro homem, mas é um direito que nos é dado por Deus, e Ele pode nos
restituir este direito.
              A maior dor do portador do vírus HIV, não é a doença em si, mas a
discriminação e o abandono.
              Lutar pela reintegração, sócio-familiar, e devolução da dignidade
humana   será  também  um  dos  grandes  desafios  a  serem  vencidos,  mas
confiantes em Deus, atingiremos mais este propósito.
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                                                    O  S E N E G A L

                                        

CAPITAL: DAKAR
LÍNGUA OFICIAL: FRANCÊS (EXITEM MAIS 33 IDIOMAS)
RELIGIÃO: 92% MULÇUMANOS; 6% CRENÇAS INDÍGENA; 2% CRISTÃ

POPULAÇÃO: 10,284,929( 75  o   lugar NO RANKING MUNDIAL)   

Desde  a  descoberta  dos  primeiros  casos  de  Aids  no  mundo,  mais  de  20  anos  atrás,

continuamos convivendo com um descabido preconceito contra as pessoas acometidas da

doença,  mesmo com as consideráveis  conquistas  acadêmico-científicas  e  um disponível

volume de informação: o isolamento do vírus, o conhecimento das formas de contágio; as

práticas preventivas e controle da epidemia. Há muito, a Aids extrapolou a fronteira dos

então  chamados  grupos  de  risco:  homossexuais,  usuários  de  tóxicos  e  pacientes  de

transfusões. Hoje, a epidemia trafega por todas as classes sociais, por todas as orientações

sexuais e por todas as faixas etárias. Cerca de 75% dos casos de transmissão do HIV ocorre

por via sexual, sendo 58% por práticas heterossexuais. Por isso, discriminar um cidadão

com aids ou soropositivo mostra-se um comportamento fora de contexto,  cruel e muito

desumano.  Há  crianças,  adultos  e  mesmo  idosos  enfrentando  as  amarguras  da

discriminação por conta da Aids. 
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_pa%C3%ADses_por_popula%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem:Flag_of_Senegal.svg


Precisamos da solidariedade, da abordagem aberta e franca do problema, sem medo de tocar num

assunto que, vinte anos depois, ainda é tabu. Os medicamentos que compõem o coquetel anti-Aids

podem combater as conseqüências físicas das doença, mas não minimiza o preconceito contra quem

infecta-se. O isolamento e o medo passam a fazer parte a vida do soropositivo.

Cada um vive o seu processo, porém o medo de ser rejeitado permeia a rotina de uma grande

maioria dos portadores do HIV/Aids. Revelar a soropositividade traz riscos de perda do trabalho, dos

amigos  e,  muitas  vezes,  dos  próprios  companheiros  e  familiares.  Todo  tipo  de  discriminação

experimentada pelos portadores do HIV/Aids mostra como a sociedade ainda mantém uma visão

distorcida e discriminatória sobre Aids. Poucos dissociam o ser humano do vírus e da doença.

Portanto,  torna-se  urgente  identificar  e  minimizar  os  atos  discriminatórios  trazidos  pela  Aids.  É

preciso  mudar  paradigmas  solidificados  por  meio  de  práticas  e  comportamentos  preventivos.

Prevenir ainda é o melhor remédio. O problema sai da esfera da saúde e passa a uma questão

interdisciplinar,  onde  todos  os  formadores  de  opinião  e  detentores  de  conhecimentos  técnico-

científicos colaboram contra a epidemia e para erradicar o preconceito, devolvendo aos portadores

do HIV/Aids o sentimento de cidadania.

SENEGAL: HIV/SIDA entre imigrantes africanos na França 

DAKAR, 26 Janeiro (PLUSNEWS) -  Os naturais de África que vivem em condições
precárias  na  França  carecem  de  acesso  a  testes  de  HIV/SIDA  ou  são  testados
tardiamente por recearem a estigmatização, revela um estudo publicado este mês.

Publicado pelo Instituto francês de vigilância sanitária,  o estudo refere que a situação é
mais grave para as mulheres africanas nessa situação.

“Na  ausência de recursos sociais e de redes de apoio fortes, estas mulheres não têm a
possibilidade  de  notar  que  são  pessoas  em  risco  e  com  razões  fortes  para  seguir  as
recomendações  em  matéria  de  prevenção  e  testem”,  dizem  os  autores  do  estudo.

De acordo com o estudo, entre os naturais da África sub-Saariana vivendo na França em
situação precária a Sida é vista como um estigma e a soropositividade está ligada a
julgamentos sociais negativos.

Os autores recomendam que as estratégias para a melhoria do acesso aos testes do HIV
deveriam tomar em conta os resultados do estudo e que o encorajamento para o teste ser
feito em todos os lugares freqüentados por tais pessoas
.
O estudo  foi  realizado  entre  Novembro  de  2003  e  Agosto  2004  pela  Universidade  de
Rennes, a pedido da agência francesa de pesquisa sobre a Sida e hepatite viral.
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Statistics do AIDS para Senegal

Taxa De Crescimento Da População
Com AIDS: 2.3 
Sem AIDS: 2.5 
Diminuição Líquida: 0.2 

Expectativa de vida no nascimento
Com AIDS: 58.2 
Sem AIDS: 62.1 
Diminuição Líquida: 3.9 

Taxa de morte crua
Com AIDS: 9.8 
Sem AIDS: 8.2 
Diminuição Líquida: 1.6 

Taxa do mortalidade infantil
Com AIDS: 50.4 
Sem AIDS: 47.1 
Diminuição Líquida: 3.3 

Taxa do mortality Under-5
Com AIDS: 90.3 
Sem AIDS: 84.5 
Diminuição Líquida: 5.8 

Taxa de fertilidade total: 4.3 

Tendência urbana, mulheres grávidas
Data*: (NA) 
Por cento soropositivo: (NA) 
Data: 1991 
Por cento soropositivo: 0.3

Por cento estimados soropositivo, país total
Dezembro 31, 1999: 1.8 
Dezembro 31, 2001: 0.5
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                                                                  A L V O   

              A AIDS criou mais de 15 milhões de órfãos no mundo inteiro, a maioria no

continente  Africano. A cada 5(cinco) pessoas, uma está infectada com o vírus.

                   Hoje na África existe o maior índice de infecção pelo vírus HIV, 25.8000

pessoas, enquanto que em outras regiões do mundo são 12.874 pessoas contaminadas.

                   O “Lar Provisão Senegal”, tem por objetivo abrigar as pessoas que após o

tratamento hospitalar não tem para onde ir, pois grande é a discriminação e o preconceito, nos

países africanos. Mais do que somente abrigá-los, mas que possam realmente se sentirem em

um “Lar”, onde Deus é que provê o melhor remédio, Seu amor incondicional, para curar suas

feridas da alma e do coração. Pois o maior sofrimento destas pessoas é a falta de amor e a

descriminação, e Deus nos deu esta “Missão” de sermos suas mãos de amor, para acarinhar e

conduzir estas pessoas ao “caminho” da vida Eterna.

                   Através do “Lar Provisão Senegal, promover para a criança, jovem e adulto um

trabalho  de  reintegração  social  e  familiar,  fazendo-os  reconhecer  seus  direitos  e  deveres

diante da sociedade, preocupando-se consigo mesmo, em relação aos cuidados por motivos

da enfermidade e com seu próximo, evitando assim o alastramento de contaminação”.

                   Trazer a consciência de dar seguimento correto ao tratamento iniciado no

hospital,  e  também  orientar  na  importância  da  mudança  de  comportamento,  para  o

prolongamento do seu bem estar físico e social.
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                                                      F O R M A Ç Ã O

Minha conversão, aconteceu no dia 12 de agosto de 2000, em

São Paulo, na Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo, localizada

na Avenida  Marquês  de São Vicente,576,  bairro Barra Funda.

Fundada por Valnice Milhomens e hoje pastoreada pela Pastora

Ana Charlene.

Durante aquele recebi acompanhamento pastoral necessário, e foi

o local onde pude realmente conhecer o amor do Pai Celestial,  e

também recebi algumas restaurações físicas em que a igreja me

abençoou , Pois depois de ter vivido 23 anos no homossexualismo, era necessário passar por

algumas cirurgias de restauração.

              No ano seguinte, 2001, retornei a “Casa de Transformação Provisão”, dirigida pela

Pastora Denise de Cássia Ricco, Pastora-Presidente; que foi o local onde estive por 3 meses

antes da minha conversão, uma casa de recuperação evangélica, local onde foi meu primeiro

contato com a palavra de Deus. Só que neste momento retornei, para trabalhar como obreiro.

Esta casa abrigava pessoas de rua(travestis, prostitutas, homens, mulheres e crianças que não

tinham onde morar). Permaneci ali até o ano de 2003. 

              No 1º semestre de 2004, fiz o Curso de “Capelania  Hospitalar, dirigido por Eleny

Vassão, no Hospital do Servidor Público de São Paulo, concluindo as horas de treinamento

no Hospital de Infectologia Emílio Ribas. Este hospital é voltado totalmente para pacientes

portadores do HIV e também doenças pulmonares, e infecções graves. 

Desenvolvi também um trabalho voluntário junto a Associação dos Policiais Evangélicos de

São Paulo (PM´s de Cristo).

              No dia 23 de Julho de 2004, ingressei em JOCUM(Jovens Com Uma Missão), na

base de Recife, Pernambuco, onde fiz a Escola ETED(Escola da Treinamento e Discipulado),

um curso de duração de 5 meses, dividido em 2 fases, Teórico(3 meses), na base, onde é

desenvolvido o nosso relacionamento com Deus, com as pessoas e comunidades, e o prático
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 (2 meses), o qual foi realizado em Belém do Pará, onde trabalhamos na base de    

Jocum-Belém, em Ananindeua, no Projeto da Igreja Assembléia de Deus, “Criança Cidadão”

e depois fomos para duas comunidades Ribeirinhas (Maracapucú e Rio das Flores), perto da

cidade de Abaetetuba.

              Ao término da escola, em dezembro retornei a São Paulo, no dia 06 de janeiro de

2005, fui á base de Jocum São Paulo, para prestar serviço voluntário, de “tradutor”, para uma

equipe que havia chegado da Itália, pois tenho conhecimento deste idioma, assim como o

espanhol. Estive por 2 meses, acompanhando-as, pois estavam realizando seu “prático” de

ETED aqui no Brasil.

              Na data  de  29  de  Julho de 2005,  foi  o  lançamento   do  livro”Uma Vida

Transformada-confissões de um ex-travestí”, minha auto-biografia, escrito por mim.

                                                         O B J E T I V O

              Este ano de 2006, tenho por objetivo, retornar a base de Jocum, Recife, para

ingressar  na  escola  “Resgate  e  Restauração”,  pois  este  curso  estará  me  preparando  para

realizar trabalhos com comunidades carentes, meninos de rua e na restauração de famílias.

Também  este curso terá a duração de 5 meses, 3 meses teórico, na base de Recife e seu

prático será na África, em algum país daquela nação. Onde poderei ter um maior contato com

povoAfricano,  conhecendo mais  de sua cultura,  podendo colher  mais  informações  para a

elaboração do projeto, como também a viabilidade de sua implantação. O início deste curso

será em Abril deste ano.
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                                   D I V U L G A Ç Ã O

  

                                      O LIVRO 

              “UMA VIDA TRANSFORMADA – 

                 CONFISSÕES DE UM EX-

TRAVESTÍ”

        PARA ADIQUIRIR O LIVRO ACESSE O SITE 

                     www.missaosenegal.cjb.net 

                         ATRAVÉS DO EMAIL

                     missaosenegal@hotmail.com 

                TEMOS TAMBÉM DISPONÍVEL O TESTEMUNHO DO 

          MISSIONÁRIO LUIZ EMÍLIO SILVA DA SILVA, EM DVD.

mailto:missaosenegal@hotmail.com
http://www.missaosenegal.cjb.net/
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                           R E S G A T E   E  R E S T A U R A Ç Ã O

          A Escola “Resgate e Restauração”, é o próximo passo, para

aprimorar mais o objetivo deste projeto. O curso terá início em 16

de Abril  em Jocum-Recife e tem como alvo treinar obreiros para

alcançar a população carente, trazendo o conhecimento do amor

de Deus pelos pobres e pelas crianças.

         Sabemos  que  se  queremos  mudar  a  história  de  uma

comunidade, temos que “resgatar e restaurar” a geração que está

morrendo pela miséria  e violência.

         Durante o curso o aluno é desafiado  a planejar um programa

de alcance a população carente.  São 12 semanas de aulas com

professores  experientes,  que  trabalham  tanto  com  misericórdia

como aconselhamento. 

         O estágio desta escola será realizado na África.



                                                                             - 10 –

                                                            MANUTENÇÃO

Para a realização do curso “Resgate e Restauração”  será necessário o investimento

abaixo detalhado:

                        

DISCRIMINAÇÃO      DURAÇÃO         VALOR        TOTAL

   INSCRIÇÃO               -      R$      50,00    R$       50,00

TEMPO TEÓRICO

        3 MESES

    RECIFE - PE

 MENSALIDADE

     R$    400,00    R$  1.200,00
DESP. PESSOAL

HIGIÊNE/LIMPEZA

MAT.  DIDÁTICO

        

        3 MESES

       (BRASIL)

     R$    200,00    R$     600,00

*PASSAGEM AÉREA

      IDA P/ RECIFE

            (BRA)

               -       R$    400,00     R$    400,00

    PASSAPORTE              R$    89,71     R$      89,71

    TOTAL
    R$  2.339,71

*OBS.: o gasto  de uma viajem de ônibus mais os gastos em alimentação correspondem 

             ao valor da passagem aérea.
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                                    TEMPO PRÁTICO (SENEGAL – ÁFRICA)

DISCRIMINAÇÃO       DURAÇÃO         VALOR          TOTAL

    PASSAGEM

        (TACV)

        2 MESES       U$    900,00

   (IDA E VOLTA)

     U$    900,00

   MESALIDADE

( BASE SENEGAL)

       2 MESES      U$    200,00      U$    400,00

   DESPESAS   

   PESSOAIS

       2 MESES      U$    200,00      U$    400,00

      VISTO     3 A 6 MESES       U$     50,00      U$      50,00

     

 

      TOTAL    U$  1.750,00
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                                                      P A R C E R I A S

                   Para  a realização deste Projeto, preciso de sua contribuição, tornando-se

um parceiro-amigo deste sonho do coração de Deus.

                   Através de nossa união em parceria e amizade é que poderemos tornar uma

realidade à “Casa Lar Provisão Senegal”, que proporcionará a muitas pessoas uma vida

melhor  mesmo  em  meio  a  enfermidade(AIDS),  dando-lhes  a  oportunidade  de

restauração de suas vidas “espirituais”, no seu relacionamento e conhecimento de Deus,

e resgatando valores perdidos por sua condição de miséria  e abandono.

                   Sua parceria é muito importante para nós! Assumindo o compromisso de

mantê-lo  informado de todo o  trabalho  realizado  pelo  projeto,  e  também de  novas

adesões no grupo de parceiros –amigos.

                   Sua contribuição será de no mínimo 6(seis) meses, ou por tempo mais

prolongado, dependerá de você escolher o tempo de sua contribuição. 

                   Investir em vidas é a melhor maneira de agradar a Deus!

                   Certo de ter encontrado em você um coração generoso e voltado em fazer a

obra do Senhor, desde já agradeço.

                   Atenciosamente.

                   

                   Miss. Luiz E. S. da Silva
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