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A Paz e a Graça do nosso Senhor Jesus
Amados irmãos em Cristo, esse mês tivemos muitas atividades e nosso Deus fez
grandes coisas. No início do mês entre 02 e
09 de abril estivemos em uma conferência
missionária com mais de 300 missionários de
todo o mundo. Foi um tempo de renovo e de
aprendizado. Nós conhecemos muitas pessoas que tem si dedicado ao reino de Deus por
muitos anos na Europa e reencontramos com
a liderança da nossa missão (MCE Brasil).
Também tivemos e estamos tendo muito trabalho para marcar a reuniăo com os lideres
cristăos mais influentes na Croácia para
darmos o primeiro passo em rumo ao
“Movimento nacional para a
evangelizaçăo, renovaçăo e implantaçăo
de igreja”, graças a Deus já temos a
confirmação de muitas pessoas infuentes no
meio Batista, Pentencostal, Igrejas
independentes, faculdades teológicas e
missões que trabalham no país. O diretor do
Movimento Lausanne para implantação de
Igrejas Ron Anderson vai dirigir a reunião
que inicialmente sería para 25 pessoas, mas
a receptividade ao projeto tem sido tão grande que tivemos que ampliar o numero para
40 pessoas. Tivemos muitas reuniões com
pastores e conversas por telefone pois cremos que essa iniciativa pode ter um grande
impacto para igreja evangélica da Croácia.
Peço que orem por essa reunião que será realizada dia 19.05. Por favor si puderem jejuar
em pró desse evento agradecemos pois a tarefa de juntas essas igrejas não é fácil.

Reunião com a direção da missão MCE Brasil

Bienal ECMI em Umag—Croácia

Eu, Francine e Pastor Lêonidas Duarte diretor da ECMI Iberamérica.

UK(Inglaterra)

Emanoel Siqueira Santos
Ag: 2472-4
C.Poupança: 1007579-3

Emilia Siqueira Santos
Sort Code: 110772
Ac. Number : 11516662

Visite nosso novo site e saiba mais sobre o projeto, tenha acesso a fotos e vídeo:
www.missemanuelefrancine.com.br
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No culto de dois anos da igreja tivemos novos
visitantes que graças a Deus continuam vindo a
igreja, peço que orem por essas pessoas para que
nosso Deus as fortaleçam e que continuem
vindo.No 27 desse mês também tivemos uma
reunião com o diretor da rádio para renovarmos o
contrato para mais seis meses e foi tudo bem para
a glória de Deus e ainda conseguimos que eles nos
desse mais tempo na rádio. Continuaremos
pregando as quartas-feiras e sexta-feira na rádio e
estamos trabalhando para criar uma “ONG” para
podermos pregar o evangelho através de mídias.
Estamos pensando em comerçar um programa de
televisão e também termos uma vez por mês um
culto evangelístico em um hotel para os ouvintes e
telespectados dos programas. Peço que orem por
esse projeto, pois estamos tentando montar uma
equipe e conseguir recursos para isso.
Dia 14.05 também teremos o início do projeto
chamado “Reanima” para juntar e encorajar os
missionários que trabalham aqui na Croácia.
Queremos agradecer primeiro a Deus pois como
está escrito : "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", Ele fez realmente muito
mais do que esperávamos. À Deus a honra e glória
para sempre.

Culto de 2 anos da Igreja em Dugo Selo

Pregando no aniversário da igreja de Dugo Selo

Equipe do Programa de Rádio—Bíblia Fonte da vida

Com os irmãos

Motivos de Oração deste mês:
•

Pela viagem que eu e Stivem faremos a
Hungria para falar em um seminário bíblico
para preparar um grande evangelismo lá no
final do ano através dos missionário da Bola.

•

Orem pelo início do projeto Reanima com os
missionários.

•

Pela reunião 19.05 para a criação do
movimento nacional de evangelismo,
renovação e implantação de novas igrejas.

Stiven e Tabita Bell lideres do projeto avivemento nos Bálcãs e nós

No dia 24 de Abril, graças a nosso bom Deus, a
igreja de Dugo Selo fez dois anos de existência,
foi um culto maravilhoso para glória de Deus,
tivemos muitos convidados e até ouvintes da
rádio vieram pela primeira vez à igreja em
Dugo Selo.Deus é Bom e sua benignidade dura
para sempre.
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