Relatório Missionário Junho de 2015
A Paz e a Graça do nosso Senhor Jesus
Amados irmãos em Cristo, no dia 14 de
Junho tivemos um dia de confraternização entre
os irmão de algumas igrejas da Croácia e foi
um bom tempo para estarmos juntos e servir a
igreja com o projeto “Tempo de Brincar”
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Dia 18 viajamos para Portugal para participar do
aniversário de 1 ano da Igreja que minha mãe está
implantando em Lisboa e para nossos filhos ter um
tempo com à avó depois de 2 anos.

No dia 20 minha esposa organizou uma festividade
para crianças na igreja do Estoril-Portugal.

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

Igreja Assembléia de Deus - Ministério Multiplicar. Abraçou o projeto Avivamento nos Bálcãs

Culto na igreja Missão Ágape—Rio de Janeiro

Culto em uma empresa de limpeza pública em Itaboraí – Rio

Organizando um grande projeto evangelístico através do Esporte para a Croácia .

Igreja Batista de Venda das Pedras — Rio de Janeiro

No dia 24 de Junho, graças a nosso bom Deus,
chegamos ao Rio de Janeiro para visitar
algumas igrejas, conhecer a nova equipe da
MCE Brasil, está juntos com amigos e irmão
que as vezes só conheciámos pela internet.
Ficamos hospedado na casa de um casal
abençoado(Eduardo e Lívia) servos de Deus
que muito nos ajudou nesse tempo no Rio de
Janeiro e
abençoou as nossas vidas.
Deus seja louvado por tudo que ele fez nesses
dias, agradeçemos pela alegria derramanda em
nossos
corações,
pelo
cuidado,
pelos
livramentos, pelo aprendizado, pelas portas
abertas e pelo amor que Deus derramou nos
corações dos irmão e eles demostraram para
conosco.
Miss. Emanoel e Família.

Chegada do livro "Drogas! A Luta da sociedade" escrito pelo Pr.Leônidas Duarte

Motivos de Oração deste mês:
- Para que nosso Deus possa nos dá um bom
tempo no Brasil onde visitaremos igrejas, irmão e
a nossa família.
- Orem para que através do testemunho do que
Deus tem feito na Croácia, pessoas possam ser
tocadas e transformadas para a glória de Deus.
- Orem para que possamos encontrar novos
parceiros para podermos continuar o trabalho na
Croácia.
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