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A Paz e a Graça do nosso Senhor Jesus
Amados irmãos em Cristo, estamos
muito felizes com o que nosso Deus tem feito
aqui na Croácia. A Igreja de Dugo Selo está
bem, sempre temos visitantes e Deus tem
trabalhado na vida das pessoas. Peço que
orem por um jovem cristão chamado Oliver
que começou a congregar conosco e que está
passando por uma grande luta na família, já
vemos o trabalhar de Deus na vida dele e
também em sua família, à duas semanas
atrás toda sua família , mesmo morando à
120 km da igreja, estava toda aqui na igreja
de Dugo Selo, recebemos pessoas que viajaram mais de 300km da igreja para participar
do culto, realmente Deus está trabalhando.
O programa na rádio está bem graças a Deus
e o mês passado tivemos uma reunião com
os dirigentes da rádio e até eles estão satisfeitos com o programa. Tivemos a notícia que
entre 25 a 30 mil pessoas tem ouvido os programas e agora teremos um programa mensal ao vivo de 30 minutos em que os ouvintes
poderão participar. Também gravamos 6 programas que iram ser transmitidos para toda
a Europa por uma rádio cristã. Começamos
no dia 01.02 um curso de croata para podermos melhorar no idioma e está sendo muito
bom. Tivemos uma reunião com pastores
presidentes das maiores igrejas da Croácia e
estamos tentando organizar uma grande conferência de evangelismo na Croácia.
Deus continue abençoando.
Miss Emanoel e Família

Reunião de oração em nossa casa

Culto na igreja de Dugo Selo

Motivos de Oração deste mês:
- Pelos programas na rádio para que nosso Deus
possa tocar nos ouvintes.
- Orem pelos projetos que estamos planejando
para 2016.
- Pela saúde da nossa família e pelas igrejas de
Dugo Selo e Dubrava.
- Pelos recursos financeiros para que possamos
continuar aqui fazendo a vontade de Deus.
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Visite nosso novo site e saiba mais sobre o projeto, tenha acesso a fotos e vídeo:
www.missemanuelefrancine.com.br

