
Dragă Biserică în Isus Hristos, frați și surori, 

 Luna noiembrie 2017 a fost cu adevărat una plină de călătorii 
scurte și lungi, în vecinătatea noastră și chiar peste hotare, în 
alte continente, obositoare, atât personal, cât și ca familie, dar 
binecuvântate, pentru că ne-au lărgit perspectivele și am 
cunoscut oameni speciali. Căutând verbul „a emigra” în 
dicționar, am văzut că unul dintre sensuri este acela de a 
pribegi, a umbla departe de locurile natale, cunoscute, căutând o 
altă patrie. Noi suntem în căutarea „Tării Promise”, Canaanul 
ceresc, în timp ce viața noastră se desfășoară departe de 
locurile natale, bucuroși că putem sluji lui Dumnezeu și 
semenilor în Insula Roșie, Madagascar.   

Foaie de informare din Noiembrie 2017 

„Cum M-a trimis pe Mine Tatăl, așa vă trimit și Eu pe voi.” Ioan 20:21                                                                                          

Spitalul Municipal Antsimo - Pediatrie 

Ca păsările migratoare...și noi „emigranți” ne numim 

  Pentru Marcel, prima parte a lunii noiembrie a fost 

un dute-vino spre Antananarivo, capitala țării, unde a 

trebuit să regleze mai multe lucruri, în special partea 

de acte, legate de Permisele de Rezidență în Mada-

gascar și viza pe termen lung de care avem nevoie 

ca familie în această țară.   

  Alte lucruri au fost legate de o călătorie scurtă în 

SUA, la Conferinta anuală de misiune a Bisericii 

Române „Philadelphia” din Chicago, păstorită de 

fratele Florin Cîmpean, care ne-a invitat prin Misiunea 

Genesis, al cărei director este reverend Ilie Tomuța, 

să participăm la conferință, unde a mers doar Marcel.  

. 

 

                                                                          

 Pentru Ioana, zona de „emigrare” s-a desfășurat pe 

plan local, în Antsirabe, unde a trecut de la Clinica 

Ambalavato, unde a avut stagii de practică pe 4 secții, 

în Spitalul Municipal, pe secția de Pediatrie, unde 

trebuie să rămână o 

lună. Fiecare zi în spital 

este o provocare, mai 

ales când iubești copiii 

și îi îngrijești pe copii. 

„Cele mai frecvente ca-

zuri pe care le avem pe 

secție sunt copiii bolnavi 

de meningită, tubercu-

loză, malnutriție, insufi-

ciență renală și pneumo-

nii. Majoritatea copiilor 

provin din familii sărace, 

iar părinții lor nu le pot plăti medicamentele. În fiecare 

zi facem colecte pesonalul medical, ca să le 

cumpărăm medicamente. Cel mai greu este să îngri-

jești de copiii care mai au de trait doar ore. Te joci cu 

ei, le dai o jucărie, iar ei nici nu știu măcar că se 

scurge viața din ei. Trebuie să fii în spital atât asistent 

medical, cât și consilier, pentru părinții devastați.” 

E-mailuri: saitis.marcel@gmail.com; Facebook: misiune madagascar,  pagină web:www.misiunemadagascar.ro 

Îngrijind copiii bolnavi 

Marcel - Pregătire pentru scurtă ,,vizită” în SUA 

„Emigranți” pe teritoriile în care ne-am lăsat 
inima - sate și orașe din Madagascar 

Conferința anuală de misiune a Bisericii 

Române Philadelphia, Chicago 



MOTIVE DE RUGĂCIUNE 

 Epidemia de ciumă - Dumnezeu să o 

ocrotească de ciumă pe Ioana, care este 

stagiară la Spitalul Antsimo. 

 Biserica din Antanifotsy -  Familia 

păstorului Naina a început un proiect de 

plantare de biserici, dar și construcție în 

comuna Antananifotsy. Rugați-vă pentru 

biruință în această direcție. 

 Sediul Joy4Madagascar - avem aco-

perișul sediului spart de mai multă vreme, 

iar sezonul ploios se apropie. Proprietarul 

casei ne tot amână cu reparatul lui. 

CONFERINȚA DE MISIUNE  

ANUALĂ A BISERICII ROMÂNE  

PHILADELPHIA din CHICAGO 

A fost o adevărată onoare pentru noi să fim invi-

tați, primiți cu căldură și binecuvântați în toate 

felurile de către Biserica Penticostală Română 

Philadelphia Chicago. Doar Marcel a ajuns 

pentru o lună în SUA, iar familia lui, Ioana și 

copiii, au rămas în Madagascar. Un timp special 

la conferință, unde am întâlnit, pe lângă păstorul 

Bisericii - păstorul Florin Cîmpean, pe păstorii 

Luigi Mițoi, predicatorul serii, Cristian Ionescu, și 

Cosmin Ilioni, din celelalte biserici penticostale 

din Chicago. De asemenea, păstorul Florin Cîm-

pean a pregătit un mic turneu, în care am vizitat 

mai multe comunități românești, care și-au arătat 

interesul pentru lucrarea misionară din Mada-

gascar: Detroit, Florida, Nashville și Atlanta.  

Conferința de misiune a reunit o mulțime de păstori din Chicago 

  

    

   În cursul lunii noiembrie am început finisarea Bisericii din Ambohimandroso. M-am 
înțeles ei acum trei ani, când am construit-o, să îi dea ultimul strat de vopsea - cel 
final și să pună jgheaburile. Am văzut că puterea lor financiară este limitată, de 
aceea ne-am angajat, în finalm, să o finisăm noi. Timp de două săptămâni am lucrat 
la proiect, iar acum au atât pe interior, cât și pe exterior, cel mai bun finisaj pe care l-
am putut găsi în Madagascar. Am verificat și podeaua, am reparat unde era stricată, 
am curățat acoperișul, am vopsit proaspăt ușile și geamurile, am scris pe fron-
tispiciul clădirii numele Bisericii și ne-am bucurat să vedem încântarea în inima fami-
liei păstorului Faly (mulțumire), după terminarea acestei lucrări. 

    Vă mulțumim cu drag pentru toată susținerea dvs în toate aceste eforturi, 
lucrări spirituale, dar și lucrări de ajutorare, din Madagascar. Vă salutăm de departe 
și ne rugăm pentru dvs cerând ca Dumnezeu să vă răsplătească inima dăruită lui 
Dumnezeu, nouă și lucrărilor misionare de pe întreg pământul, dar și din Madagas-
car. Vă  îmbrățișăm cu drag pe peste dumneavoastră și  familiile dumneavoastră! 

         Cu aleasă dragoste și prețuire,   
                  Familia Șaitiș Marcel și Ioana, cu copiii Alessia, Ruth și Filip 

   Biserica din Ambohimandroso - finisare pentru perioada ploioasă 

 

 Organizația noastră, Fundația APME, a schimbat banca cu 
care lucrează, și implicit, conturile bancare. Noile conturi în 
care puteți să trimiteți banii pentru Madagascar sunt:  

        RON: RO20 BTRL RONC RT00 G897 1802 
        EUR: RO32 BTRL EURC RT00 G897 1801 
        USD: RO45 BTRL USDC RT00 G897 1802                                      
  Banca Transilvania – SWIFT CODE: BTRLRO22 

 Pentru donații în SUA sau CANADA, puteți contacta organizațiile:    
  - DISCOVER YOUR MISSION - http://dymission.com/      
  - MISIUNEA GENESIS - http://misiuneagenesis.org/        

Menționați la fiecare donație:                                                            
,,Pentru Madagascar” sau „Pentru Familia Șaitiș - Proiecte” 

 Contact: saitis.marcel@gmail.com /ioana.saitis@gmail.com

E-mailuri: saitis.marcel@gmail.com; Facebook: misiune madagascar,  pagină web:www.misiunemadagascar.ro 

Renovare Biserica Ambohimandroso 


