Relatório Missionário Maio de 2015
A Paz e a Graça do nosso Senhor Jesus
Amados irmãos em Cristo, nos dias 09 e
10 de Maio estivemos juntos com uma equipe
de irmãos do projeto “Svaki Dom” (Cada Casa),
onde distribuímos folhetos evangelísticos em
todas as casas em Dugo Selo. Foram distribuídos em quase 5 mil casas de Dugo Selo e proximidades.

Pausa para o Almoço.Equipe do projeto “Svaki Dom”(Cada Casa para Cristo)

À noite tivemos reuniões evagelísticas na igreja
de Dugo Selo. Vieram alguns visitantes e foi
muito bom está juntos com irmãos de outras
igrejas louvando a Deus.
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Estivemos também no parque da cidade fazendo
um momento de louvor e oração. Evangelizamos
as pessoas que estavam presente e distribuímos
literaturas e Novo Testamento.

Recebemos a visita do Pr. Libério e sua esposa
Juliane, junto com seu amigo Pr. John dos Estados
Unidos que estiveram conosco por alguns dias para
planejar a implantação de uma igreja no meio de
estudantes croatas. Visitamos uma faculdade,
falamos com estudantes, tivemos reuniões
importantes com pastores e líderes de jovens
sobre as possibilidades de trabalho conjunto.

Pr. Libério e Esposa. Vieram para planeja a implantação de uma igreja no meio dos estudantes Croatas

No dia 17 comemoramos os 10 anos da igreja de
Dubrava. Estiveram reunidos muitos irmãos que
contribuíram para a abertura e construção da
igreja. Foi um bom tempo de confraternização e de
glorificarmos a Deus por tudo que ele fez nesses
10 anos, louvamos a Deus por nós também
fazermos parte dessa história nos últimos dois
anos.
Reunião evangelística em Dugo Selo.Acima momento de oração.Abaixo Eu e a tradutora Kristina.
Visite nosso novo site e saiba mais sobre o projeto, tenha acesso a fotos e vídeo:
www.missemanuelefrancine.com.br
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“Louvai ao SENHOR. Louvai ao SENHOR, porque
ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre.” Sl 106.1

Comemoração dos 10 anos da igreja de Dubrava

Graças a Deus no dia 30 de Maio iniciamos o
Projeto “Vrijeme za igru”(Tempo de Brincar) na
festa do morango em Dugo Selo. Depois de
termos passado por muitas dificuldades e da
prefeitura da cidade ter nos proibido de fazer o
projeto no parque, uma senhora chamada Nada
(o nome Nada na Croácia significa esperança)
se propos a nos ajudar e nos deu o melhor
lugar na festa da cidade.
....
Montamos um pula-pula, um futebol de mesa,
um grande sobreiro com muitas cardeiras de
crianças, colocamos lápis de cor e folhas para
as crianças colorir e alguns outros brinquedos
que fizeram um grande sucesso com as
crianças da comunidade.
..
Francine passou o dia pintando os rostos das
crianças (foram mais de 50) e até fomos
filmandos pelo maior canal de televisão da
Croácia. Fizemos muitos contatos e servimos a
comunidade com alegria debaixo da graça de
Deus.
Agradecemos a Deus por tudo que tem feito e
agradecemos ao irmãos que tem orado e
contribuido para esse projeto.

Motivos de Oração deste mês:
- No dia 18 de Junho estaremos viajando a
Portugal com toda a família, estaremos visitando
igrejas que nos ajuda para falar sobre o que nosso
Deus tem feito aqui na Croácia e rever os irmãos.
- No dia 24 de Junho viajamos ao Rio de Janeiro
em um esforço para conseguir novos parceiros
para o Projeto Avivamento nos Balças. Orem pois
estaremos visitando varias igrejas em buscar de
novos parceiros de oração, novos missionários e
de suporte financeiro para a nossa família.
- Orem para que pessoas que foram contactadas
no evangelismo possam vim na igreja em Dugo
Selo.
- Orem por nós pois os nossos recursos financeiros
estão realmente muito baixos, não estamos
conseguindo pagar as despesas aqui. Pedimos que
orem para que possamos encontrar novos
parceiros para o nosso ministérios.
5. Orem por nossa família para que possamos ter
uma boa viagem.
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