Relatório Missionário de Setembro 2014
II Co 4.8-9 Em tudo somos atribulados, mas não angustiados; perplexos, mas não
desanimados. Perseguidos, mas não desamparados; abatidos, mas não destruídos;
A Paz do Senhor Jesus
Amados no mês de Setembro passei 19 dias em Portugal. Minha mãe é missionária neste país
e precisou ir ao Brasil, como ela está no processo de implantação de duas novas igrejas, me pediu
que fosse para ajudar os irmãos dessas igrejas em sua ausência. A direção da missão da Croácia
concordou, pois entendeu que seria muito bom para mim e para as igrejas.
Realmente foi um maravilhoso tempo de Deus para mim e para os irmãos. Pude ver a mão de
Deus operando maravilhas nas duas igrejas. Na igreja no Estoril (25 km de Lisboa) estive
ministrando estudo para obreiros. Quero agradecer a todos os irmãos que estiveram comigo
nesses dias maravilhosos, foram dias que fui encorajado a continuar fazendo a obra de Deus e
pude ver muitos frutos, mesmo em tão pouco tempo.
No tempo que estivemos em Portugal participei de um seminário sobre implantação de Igrejas
realizada pela aliança de igrejas evangélica de Portugal, que foi ministrado pelo missionário e líder
ECMI Internacional Ron Anderson da Espanha. Estivemos também em contato com os Missionários
Ricardo e sua esposa Priscila que estão implantando uma igreja na Alta de Lisboa, estive em uma
reunião para jovens em sua casa e pude contar o testemunho da nossa família. Muitas pessoas
foram impactadas pelas obras que o nosso Deus tem feito em nossas vidas.
Na nova igreja em Dugo Selo continuamos fazendo contatos, organizando o evangelismo de
massa que iremos ter em novembro ou Dezembro. Como toda igreja iniciante enfrentamos muitas
dificuldades, muitas vezes pessoas que estavam muito firme se enfraquecem, outras pessoas
começam a ter muitos problemas e não vem mais a igreja, mas continuamos acreditando que
nosso Deus tem um grande plano, como diz o texto acima somos muitas vezes abatidos, mas não
destruídos.
Dos dias 17 a 27 de outubro teremos a nossa caravana Missionária dos Balcãs. Teremos um
grupo de Pastores e Lideres cristãos vindo do Brasil, Ucrânia, Inglaterra e outros países. Estaremos
tendo duas grandes Conferências sobre avivamento e implantação de novas igrejas aqui na Croácia
e na Sérvia. Estaremos também indo à Hungria e Eslovênia para mais duas Conferencias e para
visitar igrejas que precisam de ajuda.
Peço aos irmãos que continuem orando por um grande avivamento aqui na Croácia e em toda
região dos Balcãs, pela nova igreja de Dugo Selo e pela caravana missionária. 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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