Relatório Missionário Março de 2015
A Paz e a Graça do nosso Senhor Jesus
Amados irmão, esse mês nos dias 17,18 e
19 de Abril teremos a conferência missionária
”Clamor pelos Bálcãs” na Inglaterra. Uma
iniciativa da igreja brasileira Comunidade
Servos em Swindon que terá como objetivo
orar pelos projetos de evangelismo dos Bálcãs,
conscientizar a igreja sobre as necessidades
dessa região do mundo e procurar novos
missionários para o campo.
Este mês mais uma pessoa se batizou
para glória de Deus. O jovem chileno Francesco
(De branco ao lado) foi um jovem problemático
e cresceu em casa de auxílio a menor infrator.
Ele começou a ler a bíblia e o ano passado veio
à igreja em Dubrava e me pediu para ser o seu
padrinho de casamento. Desde então nossa
amizade cresceu a cada dia e a vontade dele de
aprender sobre Deus também. No dia 28 de
março ele foi batizado e sua esposa já está se
preparando para o próximo batismo.
Nos dias 22 a 28 de março estive na
Albânia para um treinamento da nossa missão
ECM. Foi muito bom estar junto com outros
missionários de diferentes países e ver que
como nós, cada um tem seus desafios, mas
estão firmes confiando em Deus e em suas
promessas. Foi um tempo de aprendizado e
renovo. Abaixo Fotografia do grupo.

Graças a Deus está confirmada a nossa ida ao
Brasil em Junho deste ano. Conseguimos comprar
as passagens, precisamos agora pagar,peço que
orem para que tenhamos os recursos para isso.
Agradecemos a Deus por tudo que tem feito e
agradecemos ao irmãos que tem orado e
contribuido para esse projeto.
Miss. Emanoel e Família.

Motivos de Oração deste mês:
- Pela conferência missionária “Clamor pelos
Bálcãs” na Inglaterra, para que nosso Deus possa
levantar parceiros de oração e chamar novos
missionários para o campo.
- Pela nova equipe da MCE Brasil
- Pela Igreja de Dugo Selo pelo seu primeiro ano.
- Pelo nosso sustento financeiro.

Visite nosso novo site e saiba mais sobre o projeto, tenha acesso a fotos e vídeo sobre o projeto:
www.missemanuelefrancine.com.br

