Relatório Missionário Agosto de 2017
A paz do Senhor Jesus,
Queridos irmãos(a) em Cristo, no mês de
Agosto voltamos das férias em Portugal e estava
nos esperando muito trabalho na Croácia . Foi
uma alegria para nós e para os nossos irmãos
aqui a nossa volta. Assim que chegamos fomos
trabalhar em um acampamento cristão por uma
semana e foi um ótimo tempo para encorajar e
ser encorajado.
A rádio está indo bem graças a Deus,
Programa na Rádio
assim que voltamos tivemos um programa ao
vivo de 1 hora e pessoas estão ligando e fazendo
perguntas, uma senhora depois do programa me
ligou e perguntou o endereço da igreja. Pouco a
pouco as pesssoas estão perdendo o medo de
ligar e participar do programa.
Estivemos no centro cultural da cidade de
Dugo Selo, cidade onde moramos, e acertamos
muitos atividades. 1ª - O missionário americano
que trabalha conosco em Dugo Selo irá começar
esse mês um curso de inglês totalmente focado
na Bíblia e o centro cultural irá ceder a sala. 2ª
Pregando no acampamento Cristão
- Estaremos pelo segundo ano consecutivo participando da feira gastronômica da cidade no dia
30.09 e esse ano teremos dois stands, um de
comida brasileira e outro de comida americana.
3ª - Começaremos a escrever uma coluna no jornal da cidade, teremos meia folha para escrever
e esse mês decidir escrever sobre “Quem somos
e o que viemos fazer aqui”.
Na igreja de Vrbovec, uma senhora que
visitamos a alguns meses atrás começou a ir e
por causa disso o marido a expulsou de casa.
Peço que orem por ele, o nome dela é Sandra,
Nas igreja de Dugo Selo e Vrbovec os irmãos estão muito animados com as portas que Escrevendo uma coluna no jornal da cidade de Dugo Selo
nosso Deus tem aberto para a pregação do evanMotivos de Oração deste mês:
gelho, estamos plantando e sei que nosso Deus
dará o crescimento.
•
Pelo projeto Lausanne in Croatia.
Esse mês temos que renovar nosso visto.
•
Pelos programas da rádio e pelas igrejas de
Peço que orem por nós e ajudem se puderem,
Dubrava, Dugo selo e Vrbovec.
pois teremos que pagar 600 euros e ainda não
temos o dinheiro todo.
•
Pelos recursos financeiros para renovação do
nosso visto.
Emanoel e Família

