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A Paz e a Graça do nosso Senhor Jesus
Amados irmãos, no mês de março tivemos o aniversário de 4 anos da nossa filha
Júlia e usamos essa oportunidade para evangelizar os pais das amigas dela do jardim de
infância. Minha mãe veio de Portugal com
uma irmã para nos ajudar e foi muito bom.
Alguns dos pais ficaram interessados em saber mais sobre o evangelho de Jesus Cristo.
A Igreja de Dugo Selo está bem, o jovem
chamado Oliver que pedimos oração está
uma benção na igreja e está evangelizando
amigos, parentes e pessoas pela cidade. Temos orado por 20 novas pessoas para igreja
de Dugo Selo até o final do ano. O programa
na rádio está uma benção, principalmente o
programa ao vivo. Decidimos que temos que
focar mais nos programas ao vivo, aos pessoas tem ligado e participado. Aconteceu algo
muito interessante na rádio, o diretor da rádio chamou a irmã que é minha tradutora para trabalhar lá como locutora e isso é realmente maravilhoso pois é uma rádio que tem
uma forte ligação com a igreja católica e eles
sabem que somos evangélicos e mesmo assim convidou ela, isso nós mostra que Deus
está trabalhando na mudança da mentalidade
do povo. Estamos tentando marcar uma reunião com os lideres cristãos mais influentes
na Croácia para desenvolvermos melhor a
ideia de um “Movimento nacional para a
evangelização, renovação e implantação
de igreja”, peço que orem para que tudo
corra bem para a glória de Deus.
Miss Emanoel e Família

Festa de aniversário evangelística

Reunião de oração em Dugo Selo

Motivos de Oração deste mês:
- Pelos programas na rádio para que nosso Deus
possa tocar nos ouvintes.
- Orem pelos projetos que estamos planejando
para 2016.
- Pela saúde da nossa família e pelas igrejas de
Dugo Selo e Dubrava.
- Pelos recursos financeiros para que possamos
continuar aqui fazendo a vontade de Deus.
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Visite nosso novo site e saiba mais sobre o projeto, tenha acesso a fotos e vídeo:
www.missemanuelefrancine.com.br

