Relatório Missionário Fevereiro de 2017
A paz do Senhor Jesus,
Queridos irmãos(a) em Cristo, começamos
as reuniões de estudo da palavra na cidade de
Vrbovec às terças-feiras e tem sido muito bom.
Decidimos ter pregações interativas, onde todas
as semanas temos um tema que falo por 10 à 15
minutos e depois cada um presente pode dizer o
que pensa sobre o tema proposto e podemos
responder as perguntas e juntos podemos
aprender um do outro. Todos estão motivados
pelo novo jeito do estudo da palavra e sempre
temos de 2 a 5 pessoas não cristãs nos estudos.
Deus seja louvado.
Este mês tivemos a visita de Paul Washer
aqui na Croácia e foi muito bom ouvi-lo pregar e
na conferência onde ele esteve pregando tivemos uma reunião com um dos lideres mundiais
do projeto “City to City” que é um projeto mundial de implantação de novas igrejas em grandes
cidades. Ficou acordado que iremos trabalhar
juntos para abrirmos igrejas na capital da Croácia—Zagreb. Tivemos também falando sobre o
projeto “Lausanne in Croatia” na conferência e
muitas pessoas foram motivadas quando contamos o que nosso Deus tem feito na Croácia através desse projeto e algumas pessoas nos procuraram querendo fazer parte do projeto.
Graças a Deus Francine começou no dia
27.02 o curso de croata que a tanto tempo ela
precisava fazer. Ela tem curso todos os dias de
segunda à sexta com 2 horas e meia de duração.
O curso durará 3 meses e meio.

Abertura do ponto de pregação da palavra na cidade de Vrbovec em 07.02

Em Vrbovec com o irmão Josip que vive na cidade e quer evangeliza-lá

Motivos de Oração deste mês:
•

Pelo Lausanne in Croatia que ocorrerá na
Dalmacija dias 10 e 11 de Março.

•

Por recursos financeiros para que possamos
continuar aqui na Croácia.

•
Por Francine para que Deus possa ajuda-lá
Precisamos de oração pois esse mês
no estuda do idioma.
algumas pessoas que contribuem conosco não
contribuirão e estamos sofrendo com problemas
financeiros. Nosso custo aumentou pois agora
duas vezes por semana temos que ir a cidade de
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o estudos biblícos e outra vez para visitar
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pessoas e Francine tem que pagar o trem para ir
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ao curso todos os dias.
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