Relatório Missionário Outubro de 2015
A paz do Senhor Jesus,
Irmão, no mês de Outubro finalmente começamos os programas na rádio aqui na Croácia. O
programa si chama “Bíblia Fonte da Vida”. I Co
15.57 “Mas graças a Deus que nos dá a vitória por
nosso Senhor Jesus Cristo.” Os programas tem
sido uma grande benção para a igreja que tem
uma nova esperança por ver o evangelho sendo
pregando para quase 100 mil pessoas e é uma
benção para os ouvinte pois podem ouvir a palavra de Deus de forma direta e com aplicações práticas. Por exemplo um ouvinte nos contatou para
receber um livro evangélico e quando vi o endereço ele mora à 200 metros da minha casa. Fui na Irmão Josip, Croata que se converteu e nos adotou como ﬁlhos.
casa dele e quando cheguei lá ele já estava me
esperando e me perguntou se não queria tomar
um suco com ele e a esposa. Entramos na casa e
por uma hora conversamos sobre a palavra de
Deus. Foi muito boa essa experiência pois sentir
que realmente eles estavam buscando conhecer
Deus. No programa nós incentivamos as pessoas a
buscarem, pois como Jesus disse quem procura,
acha e quem bate a porta se abre.
Peço oração pois, recebemos uma noticia
muito triste, o pastor da igreja batista de Zagreb
está com uma doença muito séria e está no hospital esperando para ser operando. Peço também
oração por um jogador de futebol brasileiro que
acabamos de conhecer, ele está passando por um
momento muito difícil na vida, ele disse que
depois que começou a orar e a buscar a Deus já
está vendo muitas mudanças.
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:
- Para que nosso Deus possa continuar tocando
nos corações e pessoas possam ser salvas
através desses programas na rádio.
- Pelo curso de Inglês, como estratégia de
evangelismo e pela igreja em Dugo Selo.
- Pela nossa família, pois já começou a ficar frio
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Visite nosso novo site e saiba mais sobre o projeto, tenha acesso a fotos e vídeo:
www.missemanuelefrancine.com.br

