Relatório Missionário Fevereiro de 2016
A Paz e a Graça do nosso Senhor Jesus
Amados irmãos em Cristo, fizemos uma
viajem para Sérvia para poder ver de perto a
situação do país e das igrejas, fechar parcerias
para o envio de missionários brasileiros e acertar com escolas bíblicas para eu, Stiven Bell
(Líder da missão para os Bálcãs) e Johan Lukasse( Implantador de Igreja na Bélgica) possamos dá um curso para os estudantes sobre
implantação de igreja. O que vimos na Sérvia é
um país que ainda sofre as consequência da
guerra, a economia do país está destruída, a
maioria das pessoas não tem emprego e vivem
com 70 euros mensais, vimos um país que a
depressão e a falta de esperança impera. Mais
também pudemos ver o trabalhar de nosso
Deus e aprender com a perseverança dos irmão. Por exemplo estivemos em uma vila na
fronteira da Bulgária que os missionários vão à
20 anos para visitar e levar alimentos a um casal de cristãos idosos.
Graças a Deus fizemos muitas parcerias para
cooperarmos com o trabalho lá e conhecemos
bons servos de Deus.
Tivemos pela primeira vez um programa na rádio ao vivo de trinta minutos e eu dei meu testemunho, uma pessoa ligou e eu pude conversar com ela ao vivo, Deus está trabalhando.
Terminei o curso de croata que fiz do dia 01.02
a 20.02 e agora posso me comunicar muito melhor. Orem pois dia 19.03 estarei pregando na
igreja de Zagreb em uma Reunião de Jovens de
muitas igrejas, esperamos que nosso Deus os
encoragem a oração e a ação.
Deus continue abençoando.
Miss. Emanoel e Família

Visitando a igreja na Sérvia.

Na casa dos missionários na Sérvia.

Motivos de Oração deste mês:
- Pelos programas na rádio para que nosso Deus
possa tocar nos ouvintes.
- Orem pela reunião que teremos com o prefeito
da cidade nesse mês para organizar a vinda dos
missionários da bola no final do ano para um
grande evangelismo.
- Pelas igrejas de Dugo Selo e Dubrava para que
Deus possa salvar vidas.
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