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Amados irmãos em Cristo o mês passado,
graças a nosso Deus, renovamos nossos vistos
por mais um ano. Agradecemos a cada irmão
que orou e contribuiu para isso.
No dia 10.09 tivemos a reuniăo “Lausanne
in Croatia” com líderes cristãos na região da
Croácia chamada Istra, 200km da onde vivemos.
O líder da aliança das igrejas evangélicas da
Croácia organizou e lá começamos as reuniões
regionais do “Movimento nacional para a
evangelizaçăo, renovaçăo e implantaçăo de
igreja”. Graças a Deus estiveram juntos 17
líderes da Croácia e foi um ótimo tempo de
encorajamento e comunhão.
No dia 17.10 tivemos a reunião em
Varaždin/Čakovec, 90km de onde vivemos. Carla
Lima(Missionária brasileira) organizou junto com
um croata chamado Mário. Estiveram Juntos 29
lideres cristãos e foi uma grande benção.
Dia 20.10 foi a vez da capital do país
Zagreb. Estiveram reunidos 45 líderes cristãos.
Através desse projeto temos visto que Deus tem
encorajado os irmão a si unirem em um só
propósito de estar juntos para a evangelização
da Croácia para a Glória de Deus. Deus é bom.
Graças a Deus esse mês começamos a
evangelização de uma nova cidade chamada
Vrbovec, cidade com 12 mil habitantes e sem
nenhuma igreja evangélica. Ja esperava e orava
por isso há dois anos. Eu, Josip(Primeiro croata a
si converte aqui conosco) e o Dr. Mato(Pai da
minha tradutora), visitamos um senhor chamado
Damir que já tem 8 anos que lê a bíblia e nunca
foi na igreja. Foi uma conversa maravilhosa, pois
me sentir como Filipe da bíblia quando perguntou
ao Eunuco ”entendes o que lê” pois o senhor não
entendia muita coisa que lia e eu pude explicar.
Orem por esse senhor e pela formação
nesse mês de um grupo de oração na cidade. Um
irmão chamado Filip já nos prometeu um espaço
no centro da cidade para começarmos as
reuniões. Deus seja louvado para sempre e
sempre.

Reunião “Lausanne in Croatia” na cidade de Rijeka(Istra) 10.09.2016

Reunião “Lausanne in Croatia” na cidade de Varaždin 17.09.2016

Reunião “Lausanne in Croatia” na capital da Croácia Zagreb 20.09.2016
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Também aconteceram alterações nos
No início do mês passado nossa filha Júlia
programas de rádio pois sempre estamos tentando
passou por uma pequena cirurgia na garganta.
incluir mais os croatas em todos projetos que
A princípio era uma cirurgia muito simples,
desenvolvemos. Então eu decidir ceder um dos
mais teve algumas complicações e passamos
programas que eu faço na rádio para um jovem
por um grande susto. Foi realmente difícil para
pregador croata que tem uma grande influência
minha esposa. Júlia teve que ficar um dia no
entre os jovens. Então uma vez por mês ele irá
hospital em observação porque o coração dela
gravar um programa focado mais nos jovens.
estava batendo muito rápido, mais nosso Deus
Também cedi um dos programas que faço por mês
esteve sempre conosco e nos deu vitória.
ao missionário da Ucrânia que veio para a croácia e
No dia 30.109 tivemos na igreja de Dugo
trabalha junto conosco no projeto. Assim em vez de
selo a primeira vigília “Levanta-nos Senhor”.
ter 6 programas mensais, terei agora 4 programas.
Foi uma grande benção passar a noite orando e
Peço que orem pois no final desse mês teremos que
buscando a face de nosso maravilhoso Deus.
pagar mais 6 meses de programas e ainda faltam
Eramos 10 ao todo mais a presença de Deus foi
1000 euros. Sei que Deus que começou a boa obra
realmente sentida entre nós. Para alguns irmão
há de aperfeiçoa-la. Quem quiser contribuir
foi a primeira vez que participava de algo
especificamente para esse projeto por favor entre
assim. Interessante que a iniciativa partiu dos
em contato conosco. Temos uma audiência em
próprios croatas. Já pensava em fazer isso a
torno de 30 mil pessoas que nosso Deus está
muito tempo e finalmente aconteceu. Cremos
trabalhando nos corações.
que a oração muda as coisas e cremos que
No mês passado também fomos convidado
nosso Deus fará muito mais do que pedimos ou
pelo orgnizador de eventos da cidade para ter um
pensamos.
estande de comida brasileira na festa gastronomica
da cidade dia 15.10. Estive lá para conversar com
ele e o nosso Deus me guiou exatamente na hora
em que eles organizavam a festa e ele me convidou
para sentar com os líderes da cidade para organizar
a festa. Sempre digo que nosso Deus é bom.

Reunião “Lausanne in Croatia” na capital da Croácia Zagreb 20.09.2016

Não é por acaso, mas creio no plano de Deus,
no 14.10 irá chegar os brasileiros da caravana para
os Bálcãs e no meio deles há um grupo de músicos.
Eu então ofereci aos organizadores da festa de
gastronomia que poderíamos tocar lá sí eles
quisessem. Eles aceitaram e nos deu 1 hora de
programação. Vejam o que nosso Deus faz, iremos
adorar no centro da cidade por uma hora.
Adoraremos Aquele que é digno de honra, glória e
louvor para todo o sempre e sempre.
Fiquem na Paz
Emanoel e Família
Motivos de Oração deste mês:
•

Pelas reuniões regionais do projeto
Lausanne in Croatia em Osijek no dia 08.10
e em Zadar(ainda sem data).

•

Orem pelos programas de Rádio para que o
nosso Deus continue nos usando e que vidas
possam ser tranformadas pelo poder da
palavra e também por recursos financeiros
para continuarmos os programas.

•

Pela festa de gastronomia em Dugo Selo e
que nosso Deus possa ser glorificado lá.

•

Por nossa saúde física, espiritual e financeira

Missionário da Ucrânia Kostya Bakavok gravando o programa comigo.

30.10 Primeira vigília em Dugo Selo.

www.missemanuelefrancine.com.br

