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A paz do Senhor Jesus,
Queridos irmãos(a) em Cristo, estamos
felizes por escrever esse relatório tentando
descrever as maravilhas que nosso bondoso
Deus tem feito aqui. “Cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias
línguas falar das grandezas de Deus.” Atos
2.11
No início do ano, de 01 à 04 de janeiro, fomos convidados para pregar em um acampamento para jovens e adolescente e o tema que
Acampamento para jovens e adolescente em Poleve - Croácia
nós sugerimos foi “ O quê é o reino de Deus”.
Posso garantir que não foi nada fácil pregar as
quatro pregações em croata, durante quatro dias
tive forte dor de cabeça, mas no final nosso
grandioso Deus nos surpreendeu, aliás como
sempre faz, eu pedi para que dois adolescente
orassem por mim e fui curado instantaneamente
da dor de cabeça que não passava e três jovens
aceitaram Jesus para a glória de Deus.
Dos dias 05 à 11 de janeiro estivemos
preparando a conferência “Lausanne in Croatia“
em um hotel em nossa cidade Dugo Selo. De 12
a 14 de Janeiro tivemos essa conferência que
Reunião Lausanne in Croatia em Dugo Selo.
estavam reunidos os lideres mais importantes
das 5 maiores denominações de toda a Croácia,
muitas agências missionárias estavam presentes
e falaram sobre os projetos que tem
desenvolvido na Croácia. Vieram dois pregadores
da Espanha(O Líder das Assembléia de Deus da
Espanha para implantação de Igrejas e o Líder
mundial do movimento Lausanne para
implantação de igrejas) e um da Noruega(Projeto
M4 para implantação de igrejas na Europa). O
objetivo dessa conferência foi falar da
importância de um movimento nacional de
Reunião Lausanne in Croatia em Dugo Selo. Momento de adoração.
implantação de Igrejas na Croácia e o que Deus
tem feito na Espanha, Noruega e em toda a
(Portugal)
Europa. Graças a Deus tivemos um tempo
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maravilhoso de comunhão juntos, foi muito bom Emanoel Siqueira Santos
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ver irmãos resolvendo questões que por muitos
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1505 965 05
anos os dividia e ver como nosso Deus tem
trazido esperança para todos nós aqui através
desse projeto.
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Nesse mês decidimos abrir um porto de
pregação em Vrbovec, já era um desejo do
meu coração à 2 anos, a cidade fica à 20
km de Dugo Selo e tem 16 mil habitantes e
nenhuma igreja evangélica. Para a glória
de Deus um rapaz chamado Filip (que
ainda não é cristão) quê vem na reunião de
oração em nossa casa cedeu um pequeno
estabelecimento que ele tem até o verão
gratís e depois iremos pagar em torno de
400 reais por esse espaço.
Nessa cidade temos dois irmãos que
agora tem a responsabilidade de com
nossa ajuda evangelizar a cidade. Foi
muito bom ver a alegria desses irmãos na
preparação do espaço, pois o espaço
precisava ser pintado e preparado para as
reuniões. Compramos cadeiras, tapete e
outras coisas e gastamos em torno de 2,5
mil reais para preparar tudo. Meu coração
está muito alegre e já estou ansioso para
ver os milagres que Deus fará nesse novo
lugar quê abrimos para que sua palavra
seja pregada e vidas serem salvas pelo seu
poder.
Peço que orem pois a inauguração
será dia 07.02 as 19h. Se quiser ajudar
financeiramente para essa nova igreja por
favor entre em contato conosco.
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Então a nossa boca se encheu de riso
e a nossa língua de cântico; então se dizia
entre os gentios: Grandes coisas fez o SENHOR a estes. Sl 126.2
No dia 28 desse mês tivemos a visita de
Christopher Wigram, Diretor da Ecm
internacional. Ele nos trouxe uma palavra da
situação política-espiritual da Europa e os
misionários da Ecm que trabalham na Croácia
passam o dia juntos. Foi um tempo de
comunhãos onde nos encorajamos um ao
outro, passamos tempo orando pela Europa e
pela Croácia.
Esse ano o inverno veio muito forte, por
mais de um mês tivemos temperaturas entre
–15º e –3º, esse mês que vai entrar teremos
um custo muito alto de gás por causa do frio,
peço que quem puder esse mês ofertar um
pouco mais, desde já agradecemos.
Adoraremos Aquele que é digno de honra,
glória e louvor para todo o sempre e sempre.
Fiquem na Paz

Reunião dos missionários Ecm na Croácia com Christopher Wigram direto ECMI

Motivos de Oração deste mês:
Em Vrbovec - O lugar se chamara “Comida para a alma”.

•

Pelo Lausanne in Croatia para que Deus nos
dê sabedoria para decidirmos quais são os
próximos passos que devemos dá.

•

Orem pelos programas de Rádio para que o
Deus continue nos usando e que vidas
possam ser tranformadas pelo poder da
palavra.

•

Por recursos financeiros para que possamos
continuar aqui na Croácia.

•

Pelas igrejas de Dugo Selo e Dubrava, para
que pessoas possam se converter.

Em Vrbovec. O Sr Filip cedeu o lugar para as reuniões de estudo da palavra
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