Relatório Missionário de Outubro 2014
Is 41.6 Um ao outro ajudou, e ao seu irmão disse: Esforça-te.
A Paz e a Graça do nosso Senhor Jesus
Dos dias 17 a 27 tivemos a nossa caravana missionária dos Balcãs. Tivemos um grupo de
Pastores e Lideres cristãos vindos do Brasil, Ucrânia, Inglaterra e Bélgica.
Dia 17 o grupo dos brasileiros chegou, reencontramos Pr. Leônidas Duarte presidente da MCE
Brasil e conhecemos outros irmãos e irmãs que pela primeira vez vieram à Croácia. No grupo veio
dois pastores da Bahia, meu Estado natal, uma grande alegria para nós.
Dia 18 estivemos na cidade de Čakovec na Croácia em uma grande conferência missionária,
fomos encorajados através das ministrações de Pr. Leônidas(Mce Brasil) e do Pr. Kostya(Ucrânia).
Dia 19 pela manhã varios grupos foram em varias igrejas pregar a palavra, à tarde todos
viaram a Dugo Selo e oramos no centro da cidade. À noite tivemos um grande culto na igreja,
tivemos quaze 100 pessoas, o Pr Edvaldo da cidade de Catu-Bahia pregou uma mensagem de
esperança, muitas pessoas foram encorajadas a prosseguir na caminha com Cristo.
Nos dias 20 e 21 estivemos na Hungria e vimos como nosso Deus abriu uma grande porta para
a pregação do Evangelho lá. O governo deu às igrejas a oportunidade de administrar uma parte
das escolas pública do país sem nenhuma restrição de si pregar o evangelho. Fomos a duas dessas
escolas administrada pela igreja e agora eles precisam de missionários para o trabalho.
Nos dia 22 e 23 estivemos na Eslovênia e participamos de um concerto evangelístico em
comemoração ao dia da reforma protestante.
Dia 25 e 26 estivemos na Sérvia e tivemos uma grande conferência em um seminário bíblico.
Foram tempos maravilhosos, vimos um mover extraordinário do Espirito Santo. Pessoas
foram restauradas, ministérios incentivados, pessoas foram chamadas para missões. Foi um
tempo de encorajar e ser encorajado. Nosso Deus nos fez muitas surpresas e abriu grandes
portas para a propagação do evangelho.
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