Relatório Missionário de Julho 2014
Jo 42.2 Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser
impedido.
A Paz do Senhor Jesus a todos os irmãos
No inicio do mês, esteve conosco um grupo de estudantes universitários brasileiros vindos da Itália
e por alguns dias puderam aprender sobre o projeto de implantação de igrejas aqui e ajudar-nos
em evangelismos. Esses estudantes fazem parte de um projeto de evangelismo entre estudantes
universitários que é coordenado pelo Pr Jose Libério de São Paulo e que queremos implantar aqui.
Desenvolvemos muitas atividades com eles, fomos a capital Zagreb, participamos de evangelismos
na cidade de Varazdin, eles estiveram louvando e dando seus testemunhos nas igrejas de Dubrava
e Dugo Selo, tivemos também em nossa casa uma tarde para adolescentes e jovens que tivemos
uma grande numero de pessoas, tivemos nas ruas conversando com jovens e adolescentes e
fazendo contatos. Foi um ótimo tempo de Deus juntos.
Passamos esse mês também por uma tragédia. Um dos irmãos da minha esposa foi assassinado
em Fortaleza, no primeiro momento ela queria voltar para o Brasil mais decidiu ficar para
continuarmos na obra. Peço que orem por ela para que possa ser à cada dia confortada.
No dia 04.08 iniciamos o processo de renovação do nosso visto. Tivemos alguns problemas para
entregar os documentos pois o mês passado estivemos na Policia e nos disseram que só
precisávamos voltar um mês antes de vencer o visto e quando fomos agora não queriam aceitar os
documentos pois disseram que os documentos precisavam se entregue o mês passado. A pessoa
que nos deu a informação disse que não se lembrava do que tinha nos dito. Depois de muita
conversa eles aceitaram os documentos. Teremos que pagar os custos da renovação dos vistos.
São 1 000,00 Euros(R$ 3 000,00) para Seguro Saúde obrigatório e 600,00 Euros(R$1 800,00) para
o visto.
Peço as irmãos que orem e contribuam segundo o que Deus colocar em seus corações.
Agradecemos primeiramente a Deus por tudo que É e agradecemos aos irmãos que estão junto
conosco nesse projeto para a Gloria de Deus.
Miss. Emanoel e Família.
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