Relatório Missionário Abril de 2015
A Paz e a Graça do nosso Senhor Jesus
Amados e queridos irmão em Cristo, esse
mês nos dias 17,18 e 19 de Abril tivemos a 1ª
Conferência missionária ”Clamor pelos
Bálcãs” em Oxford-Inglaterra. Tivemos três
dias maravilhosos onde nosso Deus fez grandes
coisas, como está escrito em Ef 3.20 “Ora,
àquele que é poderoso para fazer tudo muito
mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em
nós opera”
Nosso Deus abriu varias portas para que o
evangelho possa ser anunciado aqui na Croácia,
irmão foram impactados pelas pregações e pelas necessidades urgentes dos Bálcãs. Agradecemos a todos que oraram e participaram dessa
conferência, agradecemos a Deus por tem feito
muitas igrejas se juntarem e cooperarem para
organizar e promover essa Conferência.
No dia 26.04 comemoramos para a glória
de Deus o primeiro ano da igreja de Dugo Selo.
Foi realmente um ano de muitas lutas e como
Paulo escreveu em I Co 16.9 “ Porque uma

porta grande e eficaz se me abriu; e há
muitos adversários.”, aqui também muitos
adversários tem surgido (Alguns dias atrás
uma pessoa que se diz cristão esteve aqui
em casa, me desrespeitou e pegou a bíblia

da minha mão e jogou longe, mas com todas
essas coisas não desanimamos pois sabemos
que as portas do inferno não prevalecerão contra
a igreja de Deus.
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:
- Nos dias 09 e 10 de Maio estaremos distribuindo
literatura evangelísticas em todas as casas de
Dugo Selo, orem para que possa fazer um bom
tempo e para que possamos ter oportunidades de
conversar com as pessoas sobre o evangelho de
Jesus Cristo.
- Pelo início do projeto ”Tempo de brincar” que
começaremos dia 10.05 no parque em Dugo Selo.
- Orem para que possamos ter os recursos
financeiros necessário para pagar o seguro e a
licença anual do nosso carro.
- Orem pela igreja de Dubrava (Igreja mãe de
Dugo Selo)que comemorará 10 anos no dia 17.05.

Da esqueda para direita:Stiven Bell, Kent Anderson, Pr Renildo, Johan Lukasse e Emanoel Siqueira.

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

