Relatório Missionário Setembro de 2017
A paz do Senhor Jesus,
Queridos irmãos(a) em Cristo, no mês de
Setembro o missionário americano que trabalha
conosco começou um curso de inglês baseado
na bíblia na igreja de Dugo Selo e 5 pessoas
estão vindo, peço que orem por elas para que o
nosso Deus possa falar aos seus corações .
No início do mês tivemos uma reunião do
projeto Lausanne in Croatia e pudemos avançar
muito em relação a compreender como
podemos ajudar as igrejas da Croácia a crescer
e abrir novas igrejas, estamos organizando uma
reunião para os líderes evangélicos mais
importantes para o mês de novembro, teremos
também esse mês que viajar à várias partes da Nosso stand na festa gastronômica da cidade de Dugo Selo
Croácia para falar com os presidentes das
maiores denominações da Croácia e facudades
teologicas para expor nossas idéias sobre como
podemos juntos alcançar a Croácia para Cristo .
No dia 30.09 participamos da festa
gastronômica da cidade de Dugo Selo. Tivemos
a portunidade de falar com muitas pessoas,
demos entrevistas em rádios e tv's e
distribuímos literaturas cristãs. Uma coisa que
aconteceu e foi uma grande surpresa para nós
foi que o prefeito da cidade veio em nosso
Dando entrevista na Rádio
stand, a tv o entrevistou e perguntou o que ele
achava da participação de estrangeiros na festa
da cidade e então ele respondeu que nós não
éramos estrangeiros mais cidadões da cidade
de Dugo Selo. Foi muito bom ver a atitude dele
de nos ver como parte da comunidade (não
como estrageiros). Deus é bom e sua
benignidade dura para sempre.
Saiu pela primeira vez nossa coluna no
jornal da cidade e já tivemos alguns comentá- Culto na igreja de Dugo Selo
rios positivos.
Graças a Deus renovamos nosso visto. Pe- Motivos de Oração deste mês:
ço que orem por nós e ajudem se puderem, pois •
Pelo projeto Lausanne in Croatia.
temos uma dívida de 700 euros em relação aos
•
Pelos programas da rádio e pelas igrejas de
custos do mês passado. Agradecemos primeiraDubrava, Dugo selo e Vrbovec.
mente a Deus e a todos vocês que tem orado e
contribuído para esse Projeto.
•
Por recursos financeiros para nosso sustento
aqui.
Emanoel e Família

