Relatório Missionário Agosto de 2016

A Paz e a Graça do nosso Senhor Jesus
Amados irmãos em Cristo, 10 de Agosto
voltamos para Croácia depois da nossa viajem
a Portugal e Inglaterra para visitar a nossa família, igrejas e irmãos. Graças a Deus foi um
tempo maravilhoso para minha família e Deus
nos usou para encorajar muitas pessoas. Deus
é bom e sua benignidade dura para sempre.
Quando voltamos nos esperava muito
trabalho, graças a Deus a igreja de Dugo Selo
está bem. Continuamos os trabalhos nas igrejas de Dubrava e Dugo Selo e estamos nos
preparando para esse mês começar a evangelizar uma nova cidade chamada Vrbovec. Graças a Deus uma pessoa nos cedeu um lugar
para começar as reuniões e irei fazer visitas
com um irmão que foi médico por muito tempo
nessa cidade, vamos visitar seus ex-pacientes.
Do dia 17 à 24 de Agosto estivemos em
um acampamento Cristão com toda a família e
foi muito bom. Conhecemos novas pessoas e
durante o acampamento ficamos amigos de
um jovem casal da Eslovênia que ainda não
eram cristãos. Tivemos a oportunidade de
compartilhar o evangelho com eles e no final
do acampamento eles si entregaram a Jesus.
Deus seja sempre Louvado.

Acampamento Cristão na Croácia

Motivos de Oração deste mês:
•

Pelas reuniões do projeto “Lausanne in
Croatia” em Rijeka 10.09, em Varaždin em
17.10 e Zagreb 20.09.

Dia 05.09 teremos que renovar nosso
•
Orem pelos programas de Rádio para que
nosso Deus possa tocar nos corações.
visto e também esse mês teremos varias reuniões por toda a Croácia do projeto “Lausanne
•
Por nossos filhos que vão voltar as aulas.
in Croatia” (Projeto que Deus colocou em nosso coração para incentivar o evangelismo, im•
Pela renovação do nosso visto e pelo início da
evangelização na cidade de Vrbovec.
plantação e renovação de igrejas). Graças a
Deus os croatas estão muito empenhados para
organizar essas reuniões por todo o país e é
UK(Inglaterra)
maravilhosos ver a mão de Deus agindo
trazendo um senso de urgência de que
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desafios para a glória de Deus
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Visite nosso novo site :
www.missemanuelefrancine.com.br

