Relatório Fevereiro 2015
Ef 1.15 Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para
com todos os santos,16 Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas
minhas orações:
A Paz do nosso Senhor Jesus seja com todos
Amados irmão, graças a nosso bom Deus todos nós já se recuperamos da gripe que
tivemos. Agradecemos as orações pela saúde de nossa família e dos irmãos da igreja.
Continuamos pregando e tocando nas igrejas de Dubrava e Dugo Selo, nesse mês
começamos uma série de pregações com o tema “O Jesus que não conhecia” e uma irmã trouxe
um vizinho que se considera filosofo e muito estudioso, alguns dias atrás recebi a ligação dessa
irmã dizendo que esse senhor começou a ler a bíblia e que seu coração se encheu de alegria, peço
que orem para que Deus possa fazer uma grande obra na vida dele.
Continuamos gravando programas para a rádio evangélica e já estamos preparando um
novo projeto para que possamos gravar programas para uma rádio não cristã daqui, é um grande
desafio, mas nosso Deus tudo pode.
Peço oração por Mira e Nikola, donos da casa que moramos, tivemos um almoço juntos e
eles nos pediram para falar sobre a diferença entre católicos e evangélicos, depois de 2 horas
conversando, eles ficaram muito impactados. Falamos sobre a salvação em Cristo Jesus e nosso
Deus me deu graça para que pudesse falar claramente na língua croata, isso foi um milagre.
Este mês estivemos pregando na igreja de Varaždin onde a missionária Carla Lima está, foi
um bom tempo de comunhão e de encorajamento. Peço que orem pelo Pr.Jonatan que tem sofrido
pela perda do pai Pr Nikola no inicio do ano, para que Deus continue consolando e fortalecendo.
Novamente queremos falar que 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 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. 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.
Miss. Emanoel e Família.
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