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A Paz e a Graça do nosso Senhor Jesus
Amados irmãos em Cristo, o mês passado tivemos na Hungria para organizar um
evangelismo que ocorrerá no final desse ano e
também estivemos em um seminário bíblico.
Para nossa surpresa encontramos no seminário mais de 20 alunos brasileiros e até o diretor do seminário é brasileiro. Pregamos no culto para incentivar os estudantes a implantar
igrejas nos Bálcãs e depois tivemos conversando com alguns deles.
No dia 19.05 tivemos a reuniăo
“Lausanne in Croatia” com os lideres cristăos
mais influentes na Croácia e demos o primeiro
passo em rumo ao “Movimento nacional
para a evangelizaçăo, renovaçăo e
implantaçăo de igreja”.
Graças a Deus vieram 38 líderes.Vieram
três presidentes das maiores igrejas da
Croácia, o presidente da aliança evangélica da
Croácia, lideres do meio Batista, Pentencostal,
Igrejas independentes, três faculdades
teológicas e tivemos representantes de 6
missões que trabalham no país. O diretor do
Movimento Lausanne para implantação de
igrejas Ron Anderson dirigiu a reunião e nós
convidamos três pastores croatas que falaram
sobre: Os desafios das igrejas na Croácia, estatísticas de crescimento da igreja na Croácia
(Vimos que em toda a Croácia só existem 180
igrejas e a maioria delas são muito pequenas)
e sobre como precisamos ter comunhão uns
com os outros para trabalharmos para a glória
de Deus. Foi uma reunião maravilhosa e ficou
claro que a Croácia precisa de mais união entre os cristão para evangelizarmos e implantarmos mais igrejas aqui.

Seminário Bíblico na Hungria - Conversa com alguns estudantes brasileiros

Reunião 19.05 Lausanne in Croatia

Reunião 19.05 Lausanne in Croatia - David Kovačević(esquerda)Ron Anderson(Direita)
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Dia 21.05 tivemos em Dugo Selo o dia do
No final da reunião com os lideres
Morango. Uma grande festividade na cidade e
pedimos para que cada um escrevesse o que
fomos convidados para participar com o Projeto
deseja para a Croácia até 2020 e decidimos
“Brincando no parque” onde colocamos um Pulafazer mais 4 ou 5 reuniões como essa em
pula, uma mesa de tenis e Francine pitou o rosto de
varias regiões da Croácia para concientizar
muitas crianças. Muitos irmãos da igreja
outros lideres da necessidade de comunhão e
participaram e distribuimos literaturas cristãs. Algo
de uma visão conjunta para a Croácia. Também
interressante aconteceu, uma senhora que si tornou
decidimos fazer uma conferência em Dezembro
nossa amiga e que escreveu um livro contando a
onde queremos juntar cada trabalhador do
história do santo da cidade, pegou nossas
evangelho da Croácia para juntos decidirmos
literaturas cristãs e começou a distribuir. Deus está
uma visão conjuta e um plano de trabalho para
agindo.Deus é bom e sua benignidade dura para
toda Croácia.Temos muito trabalho pela frente.
sempre. No mesmo dia nosso filho Filipe participou
Nosso desejo e objetivo é que nosso Deus seja
de uma competição nacional de esportes entre
louvado e adorado em todo o processo e que
escolas e foi o campeão. Ele saiu em jornais e deu
muitas vidas possam ser salvas para a Glória
entrevistas para a televisão. Como prémio ele
dele. Graças a Deus novas pessoas si
ganhou um celular e quando chegou em casa deu o
dispuseram a fazer parte da equipe de
celular a mãe. Deus tem usado nossos filhos para a
liderança do projeto Lausanne in Croatia.
sua glória.
Estive participando na Polônia de uma
conferência para 700 líderes na Europa e John Piper
foi o pregador. Foi um tempo de aprendizado
maravilhoso e Deus abriu algumas portas de
parceiras com pessoas que estão dispostas a nos
ajudar no processo de criação do movimento
nacional para transformação da Croácia.
Também tivemos um almoço para
missionários em nossa casa e até veio um casal de
refugiados da Síria. Essa iniciativa faz parte de um
Dia do Morando em Dugo Selo - Oportunidade para evangelizar
projeto chamado Reanima, que tem por objetivo
juntar os missionários da Croácia para trabalhar
mais juntos e para encorajarmos uns aos outros.
Continuamos os programas na Rádio que
temos recebido alguns feedbacks muito
encorajadores dos ouvintes.
Esse mês recebemos uma família missionária
que veio da Ukrânia para trabalhar junto conosco
em Dubrava e Dugo Selo.
Fiquem na Paz
Emanoel e Família
Nosso filho Filipe. Campeão de esportes entre escolas na Croácia.

Motivos de Oração deste mês:
•

Pela reunião que teremos com o novo grupo
de liderança do projeto Lausanne in Croatia.
Para que nosso Deus nos dê entendimento
de como fazer os encontros regionais.

•

Orem pelos programas de Rádio.

•

Pelo nosso sustento e saúde.

Início do projeto Reanima - Almoço para missionários
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