Relatório Missionário Setembro de 2015
A Paz e a Graça do nosso Senhor Jesus
Amados, no mês de Setembro estive muito
doente, mas graças a Deus e as orações dos irmãos estou melhor. Estivemos preparando os programas da rádio que irá começar no dia 20 de outubro, tivemos muitas dificuldades e ataques do
inimigo das nossas almas, o outro irmão que também estará fazendo o programa na rádio também
ficou doente, mais nosso Deus em tudo nos faz
mais que vencedores em Jesus Cristo.
Esse mês também aconteceu algo extremamente triste para nós, um jovem filho de um irmão daqui, em um momento de desespero colocou gasolina em si mesmo e ateou fogo. Ele si encontra na unidade de terapia intensiva depois que
passou por uma cirurgia. Esse jovem à alguns meses atrás eu estava ensinando guitarra e tentando
ajuda-lo a se fortalecer em Cristo, mas infelizmente ele se afastou de nós e pior ainda de Cristo.
Peço que orem por ele e pela sua família que está
passando por um momento de grande tribulação
por causa disso. Continuamos tendo as reuniões
de oração em nossa casa as sextas e Cultos aos
domingos nas igrejas de Dubrava e Dugo Selo. No
dia 15 de outubro começaremos um curso de inglês, que será dado por um missionário americano, aqui em Dugo Selo. Usamos esse curso como
estratégia de evangelismo e o mês que vem também teremos um barraca de comida brasileira na
festa da cidade, como Paulo escreveu “..Fiz-me
tudo para todos, para por todos os meios chegar a
salvar alguns.” I Co 9:22.
Agradecemos a Deus por tudo que tem feito e
agradecemos ao irmãos que tem orado e
contribuido para esse projeto.
Miss. Emanoel e Família.

Motivos de Oração deste mês:
- Pela inicio dos programas na rádio no dia 20
de outubro, para que nosso Deus possa através
do Espirito Santo tocar nos ouvintes.
- Pelo curso de Inglês, como estratégia de
evangelismo.
- Pela família do jovem Matej.
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Visite nosso novo site e saiba mais sobre o projeto, tenha acesso a fotos e vídeo:
www.missemanuelefrancine.com.br

