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Amados irmãos em Cristo, no início do
mês de Agosto estávamos em Salvador-Ba visitando igrejas e irmãos e dos dias 07 à 13 estávamos no Rio de Janeiro.

Seleção Brasileira de Master, os missionários da bola. Com ida confirmada para a Croácia em 2016.

Igreja congregacional de Ponte Seca-Rio de Janeiro

Conferência “Clamor pelos Bálcãs”. Igreja Batista Missão Agape.

Da esq. para direita: Bruno Brito(Ex-jogador presidente da UCE), Emanoel, Pr Lêonidas e Eduardo

No Rio de Janeiro estivemos reunidos com o
presidente da UCE(União das copas evangélicas)
também chamados de missionários da bola,
Bruno Brito(Ex-jogador do Fluminese e de times
na Europa) para acertar a inda da seleção
brasileira de Master para a Croácia em um esfoço
evangelístico. A seleção Brasileira de Master já
esteve em Portugal, Espanha e Honduras se
apresentando e usando o futebol como
ferramenta para a pregação do evangelho e ficou
certa a ida do grupo para a Croácia em 2016.

Culto de reenvio na igreja congregacional de Perobas.

No dia 12 de agosto na Igreja congregacional de
Perobas no Rio de Janeiro, junto com uma parte da
equipe da Mce Brasil tivemos o culto de Reenvio.
Tempo de despedidas. Agradecemos a nosso Deus
por tudo que ele fez por nós no Brasil.

Visite nosso novo site e saiba mais sobre o projeto, tenha acesso a fotos e vídeo:
www.missemanuelefrancine.com.br

Batismo de um jovem em Portugal. Deus seja louvado

Confraternização da Igreja em Portugal
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No dia 03 de Setembro, Glória a Deus, tivemos em
Dugo Selo varias reuniões importantes para a
implantação de vários projetos evangelísticos.
Queremos agradecer primeiro a Deus pois como
está escrito : "Ef 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", Ele fez realmente muito
mais do que esperávamos. Quero agradecer aos
irmãos que estiveram em oração por essas
reuniões. Hoje acertamos para começar o mês que
vem o programa na rádio católica da cidade e
teremos o programa 2 vezes por semana pelo preço
de 1 programa, além de vários anúncios na rádio.
Começaremos mês que vem um curso de inglês
como estratégia de evangelismo e o diretor para
eventos da cidade nos convidou a ter um estande
de comida brasileira em novembro em uma grande
festividade na cidade. No final ele nos disse que nós
os cristãos somos boas pessoas e não somos o que
dizem de nós como seita.
À Deus a honra e glória para sempre.
Abaixo Projeto Rádio (Voltemos à palavra)
Esse projeto visa a pregação da palavra de Deus
através da rádio não Cristã da cidade.

Na Igreja Assembléia de Deus em Alto da Torre - Salvador

No aeroporto de Lisboa vontando para a Croácia.

Motivos de Oração deste mês:

Voltando a pregar na Igreja de Dugo Selo

No dia 18 de agosto, graças a nosso bom Deus,
chegamos em nossa casa na Croácia, tempo de
rever nossos amigos e irmãos, tempo de voltar
ao trabalho no campo missionário.(Muito
trabalho pela frente graças a Deus)
www.missemanuelefrancine.com.br

- Pela produção dos programas da rádio para que
nosso Deus possa tocar nos ouvintes.
- Orem pelos projetos que começaremos em
outubro.

UK(Inglaterra)

Emanoel Siqueira Santos
Ag: 2472-4
C.Poupança: 1007579-3

Emilia Siqueira Santos
Sort Code: 110772
Ac. Number : 11516662

