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A paz do Senhor Jesus,
Queridos irmãos(a) em Cristo, no mês de
Julho passamos de férias em Portugal. Na
verdade uma meia férias pois trabalhamos muito
nas duas igrejas que minha mãe está plantando
em Portugal. Tivemos muitas atividades e por
duas vezes tivemos treinamento para obreiros
onde vimos o que é uma igreja saúdavel.
Também aproveitei esse tempo em Portugal para aprender mais sobre a cultura portuguesa e para compreender qual é a situação da igreja evangélica em Portugal. Tive reuniões com
Ciclo de uma igreja saudável—Curso para obreiros em Portugal
vários pastores e visitei algumas igreja e para
minha tristeza a situação da igreja evangélica
em Portugal está realmente muito difícil.
Portugal tem quase 11 milhões de habitantes e só tem, segundo dados da aliança das igrejas evangélica, entre 0,6 a 0,8% de evangélicos
que frequentam as igrejas. Em Portugal em 2004
tinham 1500 igrejas evangélica e segundo dados
deste ano esse numero diminuiu para 996. Mais
de 500 igrejas fecharam em 13 anos. Outro dado
preocupante é que a maioria das igrejas brasiCurso para obreiros em Portugal
leiras em Portugal não estão preparadas para
evangelizar os portugueses, pois o tipo de culto é
totalmente organizado para brasileiros e os portugueses de uma forma geral não conseguem se
adaptar. Deus tem colocado em meu coração
ajudar a igreja brasileira em Portugal a se adaptar a cultura e assim poder alcançar o povo português. Já começamos a fazer isso nas duas
igrejas que minha mãe está implantando e brevemente um pastor português estará ministrado
cursos lá. O que queremos é usar a estrutura da
Encontro de Casais
igreja brasileira para gerar uma igreja totalmente adaptada e focada para portugueses. Esse é
Motivos de Oração deste mês:
um projeto piloto que estamos começando e
Pelo acampamento que iremos participar
queremos reproduzir isso em outras igrejas bra- •
neste mês, que vidas possam ser salvas.
sileiras.
Peço-vos que orem por nós, pois estamos
voltando para a Croácia e teremos que renovar
o nosso visto que custará 600 euros.
Emanoel e Família

•

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

•

Pelos recursos financeiros para renovação do
nosso visto.

