Relatório Missionário Março de 2017
A paz do Senhor Jesus,
Queridos irmãos(a) em Cristo, no mês de
março continuamos as reuniões de estudo da
palavra na cidade de Vrbovec às terças-feiras e
temos muitas novidades. Sempre temos de 3 a 6
pessoas não evangélicas nas reuniões e uma das
pessoas que está vindo é um jovem chamado
Josip(José em Português) que começou a vim
nas reuniões porque o irmão dele que está na
Alemanha viu um anúncio no Facebook da cidade
de Vrbovec sobre os estudos biblícos e indicou
para ele vim nas reuniões, ele mora a 200
metros da igreja. Deus está trabalhando e
estamos muito animados. Deus seja louvado.
No mês de março também tivemos uma
reunião do projeto Lausanne na região da Dalmacija. Foi nos dias 10 e 11 e nosso Deus fez um
grande milagre. A Dalmacija é conhecida como a
região mais difícil para os irmãos terem comunhão pois por muito tempo eles tiveram muitos
problemas, mais graças a Deus pela primeira vez
12 igrejas de denominações diferentes e mais de
300 pessoas estavam juntas louvando e engrandecendo o nome de nosso maravilhoso Deus. Tivemos a reunião com 30 lideres da região e foi
maravilhoso ver pastores si levantando e reconhecendo que erraram, pedindo perdão e falando
que precisamos está juntos para a glória de
Deus. Agora estamos em uma fase do projeto de
criar uma equipe nacional com lideres de todas
as denominações envolvidas no projeto para liderar o movimento de abertura de novas igrejas
e de renovação de igrejas na Croácia.
Esse mês tivemos o curso da nossa missão
chamado Equip 1 e foi maravilhoso. Aprendemos
mais sobre cultura, liderança e trabalho em equipe. Tivemos missionários de vários lugares da
Europa.
Graças a Deus Francine está indo bem no
curso de croata. obrigado pelas orações, a cada
dia ela aprende mais o idioma.
Fiquem na paz.
Emanoel e Família

Lausanne in Croatia 10 e 11/03/2017 na Dalmacija

Treinamento da Ecmi “ Equip 1” em Dugo Selo

Motivos de Oração deste mês:
•

Pelo formação da equipe nacional para
liderar o projeto Lausanne in Croatia.

•

Por recursos financeiros para que possamos
continuar aqui na Croácia.

•

Pelos programas da rádio e pela nova
iniciativa de pregação através do Youtube.
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