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A paz do Senhor Jesus,
Queridos irmãos(a) em Cristo, está escrito
em Efésios 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 .” É exatamente isso que nós vivemos aqui
em Dugo Selo esse mês.
Esse mês na igreja de Dubrava tivemos
uma semana de evangelismo para crianças.
Tivemos em torno de 20 crianças e foi uma
Pregando na igreja de Dubrava - Croácia - Tradução Ivan Cesar
grande benção porque os jovens da igreja
Recebendo o grupo de jovens dos Estados Unidos na igreja de Dugo Selo
estavam totalmente integrados ajudando nas
atividades.
Dos dias 26.06 à 01.07 recebemos 10 jovens dos Estados Unidos que vieram compartilhar o amor de Deus aqui na Croácia. Também
recebemos um casal de missionários americanos vindos da Bósnia. Organizamos juntos com
o missionário americano Erik Maroney, missionário que trabalha conosco em Dubrava e Dugo
Selo, esses cursos de inglês como estratégia de
evangelismo. Pela manhã o curso de inglês foi
na igreja de Dubrava e à noite em Dugo Selo
Além deles ensinarem inglês fizeram dois miniconcertos de música cristã
no centro cultural da cidade.
Estou tentando expressar em palavras o
que vivemos nessa semana juntos e não consigo, pois nosso Deus fez muito, muito, muito
mais do que esperávamos.
Além do curso que eles deram de inglês
ser muito bom, eles distribuíram simpatia e
amor para os estudantes de tal forma que cada
dia após as aulas as pessoas não queriam ir
embora. Dois dias após as aulas eles fizeram
miniconcertos de música cristã americana e os
estudantes amaram e alguns querem saber
mais sobre Deus. O prefeito da cidade de Dugo O prefeito da cidade de Dugo Selo nos recebendo na prefeitura
Selo nos recebeu na prefeitura e no fim do curMotivos de Oração deste mês:
so tivemos um churrasco de encerramento que
a prefeitura patrocinou.
•
Pela equipe de liderança do projeto Lausanne
Dia 04.07 eu e minha esposa fizemos 15
in Croatia.
anos de casados. Deus é bom e sua benignidade
•
Pelos programas da rádio e pelas igrejas de
dura para sempre.
Dubrava, Dugo selo e Vrbovec.
Emanoel e Família

