Relatório Janeiro 2015
Jo 16.33 Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz; no mundo tereis aflições, mas tende
bom ânimo, eu venci o mundo.

A Graça e a Paz do nosso Senhor Jesus seja com todos
Amados irmão, esse mês de janeiro foi o mês mais frio que nós passamos aqui até agora,
esse inverno realmente está muito fio com temperaturas que chegaram à -18º e muita neve.
Muitas pessoas da igreja estão doentes, nossa filha Júlia ficou por um bom tempo gripada. Peço
que orem para que nosso Deus possa restaurar todos os enfermos.
Continuamos pregando e tocando nas igrejas de Dubrava e Dugo Selo e reiniciamos um
culto para brasileiros e pessoas que falam português e tem sido uma benção.
Esse mês começamos a gravar programas para uma rádio evangélica com tradução de uma
irmã daqui. Foi uma grande benção de Deus que vai alcançar milhares de pessoas.
Peço oração por um jovem chamado Milan que tem vindo aos cultos, ele tem ajudado em
atividades na igreja, já trouxe a sua mãe e seu irmão para escutar a palavra de Deus, oremos para
que ele possa se decidir por Cristo. Peço também pelo treinador de meu filho Filipe que se chama
Tomislav, ele tem lido a bíblia e sempre conversamos sobre Jesus e o reino de Deus.
Gostaríamos de compartilhar com os irmãos um grande desafio que temos que enfrentar:
Aqui meus irmãos, enfrentamos problemas de todos os tipos: O clima, mentalidade do povo,
cultura, a herança da guerra, finanças, o país em crise, entre muitas outras e isso nos deixa muito
cansado. Para nós é muito difícil está aqui, mas decidimos continuar, pois cremos que nosso Deus
tem um grande plano para esse país e para essa região do mundo. Agora, estamos diante de um
grande desafio, voltar ao Brasil por dois meses para podermos renovar as forças, isso é muito
necessário para nós. Precisamos de um período de descanso, rever nossos familiares, ir às igrejas
que tem nos ajudado nessa caminhada e falar sobre o que nosso Deus tem feito aqui e incentivar
outras igrejas e pessoas a se envolverem nesse projeto para a glória de Deus.
Estamos tentando comprar as passagens para ir à Portugal e ao Brasil, se Deus permitir,
estaremos partido dia 18.06 para Portugal, dia 23.06 iremos para o Brasil até dia 13.08 quando
voltamos. Fizemos a cotação das passagens ficaram em torno de R$2.800,00 cada uma, ficando
um total de R$14.000,00. Peço aos irmãos que puderem ajudar nesse desafio entrar em contato
por email conosco. Gostaria de agradecer a Deus por tudo que tem feito em nossas vidas,
agradecer a todas as igrejas que abraçaram o projeto Croácia pra Cristo e agradecer ao irmão que
tem orado e contribuído para esse projeto.
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