Relatório Missionário Outubro de 2017
A paz do Senhor Jesus,
Queridos irmãos(a) em Cristo, no mês de
Outubro tivemos na cidade de Vrbovec uma
evangelização chamada „Cada Casa“, onde
distribuímos um planfreto evangelístico e um
convite para os cultos em 2600 casas. Um grupo
de uma outra igreja na Croácia veio nos ajudar.
Foi um dia maravilhoso de ação evangelística e
comunhão em Vrbovec.
Nesses mês viajamos para visitar vários
líderes das igrejas na Croácia para conversar
sobre o projeto „Lausanne in Croatia“(Projeto
que visa motivar e ajudar as igrejas na Croácia
abrir novas igrejas) e decidimos organizar uma
reunião com os 50 líderes mais influentes para o
dia 18.11. Peço que orem pois essa reunião
determinará os próximos passos do projeto.
Tivemos uma reunião da equipe do projeto
rádio e decidimos aumentar o número de
programas. Neste momento temos dois
programas semanais: As quartas de uma hora ao
vivo e as sextas um programa de 15 minutos
gravado. Queremos começar a ter um programa
as sextas de 45 minutos ao vivo para jovens e
um programa de segunda à sexta pela manhã de
7 minutos que queremos chamar “sete para
sete“ ,onde logo pela manhã, as pessoas
possam receber uma mensagem da palavra de
Deus. Por favor, orem pois neste mês teremos
que ir na rádio negociar essas alterações e
conbinar o preço.
Neste mês no dia 19.11 teremos batismo e
três pessoas irão se batizar das igrejas de Dugo
Selo e Vrbovec: Estamos muitos felizes pois nosso filho Filipe irá se batizar, um senhor chamado
Josip que foi o primeiro convertido do nosso trabalho aqui à 4 anos atrás e um jovem chamado
também Josip que se converteu à 6 meses atrás.
Tivemos no dia 31.10 a celebração dos
500 anos da reforma protestante. A aliança das
igrejas evangélicas fez uma grande celebração
no teatro nacional e estavam presente em torno
de 700 pessoas. A celebração foi transmitida pela principal tv da Croácia e eu convidei o prefeito
da cidade onde moramos para ir conosco, ele foi
e ficou muito impactado. Peço que orem por ele.
Emanoel e Família

Evangelização em Vrbovec. Em frente a igreja.

500 anos da reforma protestante.Eu e Francine, Pr. Ivica e esposa e um amigo

500 anos da reforma protestante. Ao piano nossa tradutora Kristina Bjelopavlović

Motivos de Oração deste mês:
•

Pelo projeto Lausanne in Croatia.

•

Pelas 3 pessoas que vão se batizar.

•

Pelos programas da rádio e pelas igrejas de
Dubrava, Dugo selo e Vrbovec.

