Relatório Missionário de Agosto 2014
Lc 1.37 Porque para Deus nada é impossível.
A Paz do Senhor Jesus a todos os irmãos
Graças a nosso bom Deus já resolvemos a situação do visto e poderemos ficar na Croácia por
mais um ano. Louvamos a Deus pela vida de todos que oraram e contribuíram para que essa
situação do visto fosse resolvida. Depois de muitas idas a policia para entregar documentos e
pagar taxas, nosso Deus nos concedeu a vitória.
Continuamos no processo de consolidação da igreja de Dugo Selo: Visitando as pessoas,
fazendo novos contatos, organizando evangelismos pessoais e de massa. Estamos organizando um
grande concerto para a cidade de Dugo Selo, estivemos vendo um lugar que ter capacidade para
300 pessoas sentadas e fomos bem recebidos mesmo falando que somos da igreja e que o evento
será um evento cristão. Estivemos também conversando com pessoas que organizam eventos e
com um representante da rádio da cidade e eles acharam uma boa iniciativa.
Começamos também um trabalho com jovens das igrejas de Dugo Selo e Dubrava, que tem
por objetivo promover a comunhão entre eles, estudar a palavra de Deus e encoraja-los para o
evangelismo. A situação dos jovens aqui na Croácia é muito difícil pois não temos muitos jovens
cristãos, então eles se sentem sozinhos e isolados. Peço que orem para que sejam fortalecidos.
Este mês nossa irmã Kristina, croata que sempre me traduz, foi ao Brasil com seu esposo e
esteve no Rio de Janeiro durante duas semanas. Tiveram com o Pr. Leônidas da MCE BRASIL e
com muitos irmãos, foram em muitas igrejas e voltaram regozijados por ver tantas igrejas no
Brasil, como vocês sabem a maioria das cidades da Croácia não tem igreja evangélica. Voltaram
fortalecidos no Senhor e com as baterias recarregadas para trabalhar em seu próprio país.
Peço aos irmãos que continuem orando por um grande avivamento aqui na Croácia e em toda
região dos Balcãs, temos visto a cada dia a mão de Deus neste lugar. Agradecemos primeiramente
a Deus por tudo que É e agradecemos aos irmãos que estão junto conosco nesse projeto para a
Gloria de Deus.
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