Relatório Missionário do mês de Setembro de 2013
EX 14.13a Moisés, porém, disse ao povo: Não temais; estai quietos, e
vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará...

A paz do Senhor Jesus.
A Situação dos vistos está resolvida(Graças a Deus), como foi informado no mês
passado e muitos dos irmãos sabem e participaram desse processo, tivemos um
grande desafio, estávamos sendo obrigados a pagar 3000£ (9 300,00 Reais) para
podermos se cadastrar no sistema de Saúde da Croácia e pegar o visto. No inicio
foram momentos de aflição, que se chegou a cogitar a nossa ida a Bósnia. Mais
foram também momentos de grande alegria de ver muitos irmão, daqui da Croácia,
de Portugal, do Brasil unidos a nós em oração pedido a Deus um livramento, ver
que tem tantas pessoas(algumas nem conhecemos), sofrendo junto e se alegrando
junto conosco. Ver o suporte que tivemos da Missão Mce Brasil, Ecm Croácia, das
igrejas Mantenedoras e da nossa igreja nos trouxe muita alegria e por fim nosso
Deus nos deu a vitória e não tivemos que pagar nada para se cadastrar no sistema
de saúde do País. Louvado seja sempre o nome do Senhor, pois ele é Santo,
Onipotente, Onipresente e Onisciente.
Temos outra boa noticia eu me matriculei no curso para aprender a língua Croata
em uma Faculdade em Zagreb(Capital da Croácia) e estaremos estudando neste
primeiro semestre por três meses e meio, na minha turma tem uma brasileira e um
espanhol que morou em São Paulo por 6 meses e fala português.
Na minha turma tem pessoas do Chile, Argentina, China, Itália, Espanha, Iran.
Orem para que Deus me dê sabedoria e oportunidades para compartilhar a verdade
do evangelho do nosso Senhor a eles.
Estaremos tendo este mês uma Conferência Missionária nos próximos dias 12 a 19
de outubro, período em que também teremos uma caravana missionária com
brasileiros e ucranianos conhecendo os desafios do leste europeu. Estaremos indo a
Bósnia, Sérvia, Hungria, Eslovênia. Continuamos tendo as reuniões de oração aqui
em casa às sextas-feiras e esse mês após a caravana estaremos iniciando semanas
de evangelismo em massa na cidade de Dugo Selo(onde estamos) para depois
podemos abrir a Igreja.

Motivos de Oração:
- Por um Avivamento na Croácia
- Pelo Pastor Steven e família e as igrejas de Dubrava e Varaždin.
- Pela Equipe MCE Brasil
- Por oportunidades para compartilhar do amor de Cristo
- Pela implantação da Igreja em Dugo Selo.
- Por estratégias para o evangelismo desse país.
- Pela saúde da nossa família, está fazendo muito frio, entre -2 a 12º.
- Por todos os missionários que estão aqui.
- Pela Conferência missionária e pela caravana.
Gostaria de agradecer a Deus por tudo que tem feito em nossas vidas, agradecer a
todas as igrejas que abraçaram o projeto Croácia pra Cristo e agradecer ao irmão
que tem orado e contribuído para esse projeto.
Miss. Emanoel e Família.
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