Relatório Missionário do mês de Julho de 2013
I CO 15.57-58 Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus
Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre
abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no
Senhor.

A paz do Senhor Jesus.
Olá meus queridos irmãos, venho agradecer a todos que tem orado e contribuído
para esse projeto, já demos entrada nos vistos e compramos o carro graças a
Deus(Glória a Deus) essas coisas, à um mês, pareciam impossíveis, mais nosso
Deus fez muitos milagres.
Isso é o que nos faz continuar, saber que tem igrejas e irmão orando por nós,
saber que o nosso Deus está conosco e é fiel. O texto bíblico acima sempre me dá
esperança, pois sei que nosso trabalho não é vão no Senhor.
Nesse momento estamos se empenhado muito para aprender o idioma,
provavelmente o mês que vem entrarei na faculdade de Zagreb para aprender mais
rápido. Continuamos tendo as reuniões de oração aqui em casa às sextas-feiras,
Deus tem feito muito milagres, a cada dia tem mais pessoas.
Estamos orando e pensando em vários projetos para o evangelismo do país:
(Programa na Rádio, Criar um site e uma rádio online, criação de folhetos
evangelísticos, criação de filme sobre a Croácia e a situação espiritual, cruzadas
evangelísticas) peço oração por esses projetos.
Esse mês tivemos a visita da minha mãe e minha irmã um bom tempo dado por
Deus de estarmos juntos. Temos feito muitas amizades, conhecemos esse mês
duas brasileiras uma aqui de Dugo Selo(ainda não é cristã) e outra da capital
Zagreb, uma cristã abençoada, ela tem uma boa visão de expansão do reino de
Deus nesse país(ela está viajando agora com a família mais em breve irei a igreja
dela), ela foi a igreja nos conhecer e nos falou que à uns anos atrás foi profetizado
em uma conferência missionária que Deus iria trazer um grande avivamento para
Croácia.
Motivos de Oração:
- Por um Avivamento na Croácia
- Pelo Pastor Steven e família e as igrejas de Dubrava e Varazdin.
- Pela Equipe MCE Brasil
- Por oportunidades para compartilhar do amor de Cristo
- Pela implantação da Igreja em Dugo Selo

- Por estratégias para o evangelismo desse país.
- Pela saúde da nossa família
- Por todos os missionários que estão aqui.
Gostaria de agradecer a Deus por tudo que tem feito em nossas vidas, agradecer a
todas as igrejas que abraçaram o projeto Croácia pra Cristo e agradecer ao irmão
que tem orado e contribuído para esse projeto.
Miss. Emanoel e Família.
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