Relatório Missionário Outubro de 2016

A Paz e a Graça do nosso Senhor Jesus
Amados irmãos em Cristo, dia 08 de Outubro
tivemos a reunião “Lausanne in Croatia” em Osijek. Tivemos a presença de 20 líderes dessa região da Croácia e foi um momento de comunhão e
de despertamento sobre as necessidades e desafios para a pregação do evangelho aqui.
Dos dias 14 à 24 de Outubro tivemos a caravana missionária dos Bálcãs, onde recebemos 21 Caravana missionária nos Bálcãs 2016
brasileiros e outras pessoas de diversas parte do
mundo. Tivemos a visita deles duas vezes aqui na
cidade de Dugo Selo onde moramos. No dia 15 de
Outubro tivemos aqui uma feira de gastronomia e
nós tivemos um stand de comida brasileira que foi
um grande sucesso com a ajuda dos brasileiros
que vieram. Demos entrevista para a rádio e para
a televisão e o nome do Senhor foi glorificado. Fizemos muitos contatos com as pessoas e nosso
Deus abriu várias portas. No domingo dia 16 eles
estiveram conosco no culto na igreja e foi um óti- Missionários da Bola no culto de envio para a Croácia
mo momento de encorajamento e comunhão tanto
Motivos de Oração deste mês:
para eles quanto para os cristãos aqui.
Esse mês teremos que renovar o contrato
•
Pela reunião do projeto “Lausanne in Croatia”
com a rádio e vos peço que orem por isso pois
na Dalmacija dias 02 e 03 de Dezembro.
precisamos pagar os programas.
•
Orem pela renovação do contrato e
Esse mês também teremos muitos eventos
pagamento dos programas de Rádio.
esportivos com a chegada dos Missionários da bo•
Pelos missionários da bola para que Deus os
la do Rio de Janeiro. Do dia 10 a 15 de novembro
use aqui e na Hungria para sua glória.
eles estarão aqui na Croácia e de 16 a 20 estaremos na Hungria. Dia 11.11 jogam uma partida re•
Pela organização da Conferência “Lausanne in
creativa contra os cristãos da Croácia, dia 12.11
Croatia” para os lideres cristãos mais
influentes da Croácia em Janeiro de 2017.
jogam contra o time da cidade de Dugo Selo (onde
moramos), dia 13.11 contra o time da cidade de
Vrbovec (cidade que queremos implantar uma
(Portugal)
igreja), dia 14.11 teremos um culto evangelístico
Romilda Siqueira
na igreja em Dugo Selo e 15.11 jogamos contra o Emanoel Siqueira Santos
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clube da cidade de Varazdin (Cidade que temos
C.Poupança: 1007579-3
1505 965 05
uma missionária brasileira) . Fiquem na paz.
Emanoel e Família

Visite nosso novo site :
www.missemanuelefrancine.com.br

