Relatório Missionário Maio de 2017
A paz do Senhor Jesus,
Queridos irmãos(a) em Cristo, o relatório
desse mês gostaria de começar com os 4
primeiros versículos de Salmos 32 que reflete
totalmente esse mês de maio para nós. „1 Louvarei ao SENHOR em todo o tempo; o seu
louvor estará continuamente na minha boca.2 A minha alma se gloriará no SENHOR;
os mansos o ouvirão e se alegrarão.3 Engrandecei ao SENHOR comigo; e juntos
exaltemos o seu nome.4 Busquei ao SEPregando na igreja de Dubrava - Croácia - Tradução Ivan Cesar
NHOR, e ele me respondeu; livrou-me de
todos os meus temores.”
Quando o mês de maio começou, em meu
coração tinha um grande temor de não conseguir
os recursos financeiros necessários para pagar o
licenciamento/seguro do carro e também para
passar o mês com tantas outras demandas
financeiras, mas graças a nosso bom Deus e as
orações e contribuições dos irmãos(a) do Brasil,
Portugal e Englaterra conseguimos cumprir
nossas obrigações financeiras. Agradeço ao
nosso bom Deus e a cada um de vocês que
oraram e contribuiram.
À Direita Dr. Nenad novo prefeito e Jasminka no centro sua vice - Ambos nossos amigos
O mês passado pedi oração para o nosso
amigo Dr. Nenad que concorria a prefeitura da
cidade, ele ganhou e si tornou o novo prefeito da
cidade e sua vice também é nossa amiga. Ele
não é católico e tinha nos prometido que se
ganhasse as coisas iriam mudar em Dugo Selo.
Peço que orem para que ele cumpra a promessa.
Esse mês estarei conversando com ele sobre a
vinda dos missionários da bola em setembro
desse ano para Dugo Selo(Projeto evangelizando
através do esporte) e vou propor a ele que faça
uma grande festa brasileira na cidade.
Ivica Horvat novo pastor da igreja Batista de Zagreb
O irmão Ivica Horvat que trabalha comigo
na rádio foi empossado como o novo pastor da
(Portugal)
Primeira igreja batista da Capital Zagreb. Cremos
que ele poderá com a ajuda de Deus e a nossa
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mos a Polônia para fazer um curso de como renovar e abrir novas igrejas e ele gostou muito.
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Estaremos recebendo
uma equipe de jovens
dos Estados Unidos do
dia 26 à 30 de Junho e
propomos a nossa amiga
Jasminka(Vice prefeita
eleita) a organizar o
curso de inglês no
centro comunitário em
Dugo Selo. Eles além de
organizar o curso, irá
fazer um churrasco para
nós no final do curso.
Estamos também junto com o missionário Erik
Maroney que voltou recentemente dos Estados
Unidos organizando esse mesmo curso pela
manhã na igreja de Dubrava-Zagreb, em Dugo
Selo o curso será à noite. Peço que orem para
que possamos compartilhar o amor de Deus
através desses cursos.
Esse mês também tivemos presente na
festa do morango da cidade de Dugo Selo. Já é
o terceiro ano que participamos e já virou uma
tradição. Pela primeira vez uma boa parte da
igreja estava presente e distribuimos literaturas
cristãos e ficamos muito felizes por isso.
Francine junto com a missionária Tabita Bell
estiveram pintando os rostos das crianças.
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No dia 30 desse mês estivemos na rádio
para renovar o contrato. Graças a Deus foi
tudo bem e ficamos sabendo que na área de
alcance da rádio, o programa de quarta-feira
ao vivo é o segundo em audiência, em torno
de 30 mil ouvintes. Esse mês também
soubemos que o Sr. Filip que já está vindo nas
reuniões à um ano e que sedeu por seis mês
grátis o lugar para comerçarmos a igreja de
Vrbovec, veio até nós depois de ouvir o
programa na rádio. À cada dia a equipe que
trabalha conosco no projeto rádio cresce e
mais e mais recebemos ligações dos ouvintes.
Esse mês também tivemos uma
confraternização entre os irmãos de Dugo Selo
e foi um ótimo tempo juntos.
Tivemos também uma reunião do projeto
Lausanne in Croatia para a formação da equipe
de liderança do projeto e graças a Deus
avançamos muito nisso. A equipe tem 15
pessoas e tem representantes das 5 maiores
igrejas da Croácia.(Igreja Batista, Assembléia
de Deus, Igreja de Deus, Igreja de Cristo e
Borongajci). Essa equipe tem agora a
responsabilidade de criar um sistema de
treinamento sobre “evangelização e
discipulado” para aprensentar como uma
ferramenta para as igrejas da Croácia. Orem
por isso pois temos muito trabalho pela frente.
Emanoel e Família

Francine pintando o rosto das crianças. Pouco a pouco mostrando o amor de Deus

Reunião de formação da equipe nacional do movimento Lausanne na Croácia.

Motivos de Oração deste mês:
•

Pela equipe de liderança do projeto
Lausanne in Croatia.

•

Pelos programas da rádio e pelas igrejas de
Dubrava, Dugo selo e Vrbovec.

•

Pelas cursos de inglês como estratégia de
evangelização que ocorrerão em Dugo Selo
e Dubrava dos dias 26 à 30 de Junho.

O irmão Ruben distribuindo literatura cristã na festa do morango em Dugo Selo
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