Relatório Missionário do mês de Novembro de 2013
Lc 19.37 E, quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos
discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as
maravilhas que tinham visto,
A Graça e a Paz do nosso Senhor Jesus seja com todos
Amados irmão, este mês estivemos muito doente, aqui em casa todos ficamos gripados
por causa do Inverno, agora a temperatura está em torno de -5º(menos cinco graus), por
aproximadamente 12 dias estivemos indo constantemente ao hospital, mais graças a Deus
agora estamos melhor.
Estamos felizes de informar que nosso Deus abriu uma grande porta para glória dele, o
Presidente da Missão aqui nos Balcãs Pr Stiven Bell esteve na Inglaterra em uma igreja de
brasileiros(Levado por minha irmã Emília) e eles se comprometerão a está pagando o aluguel
da Igreja que está sendo implantada aqui em Dugo Selo, sei que isso é respostas das orações
dos santos.
Estamos muito felizes também de saber que tem muito candidatos para virem para os
Bálcãs, a meta é termos 100 missionários brasileiros e ucranianos nessa região para podermos
implantar igrejas aqui na Croácia, Bósnia, Macedônia, Eslovênia, Sérvia, Montenegro e
Hungria.
Esse Mês eu, o Pr. Stiven Bell e a missionária Carla Lima estivemos na Bósnia para
visitar os Missionários Romil e Elaine, foi uma viajem rápida, mas foi um bom tempo para
estamos juntos e encorajarmos e sermos encorajados.
Peço também oração pelo Davor, nosso irmão e amigo, para que Deus dê sabedoria
nesse novo momento da vida dele, ele estava junto conosco aqui em Dugo Selo na
implantação da igreja mais agora foi convidado a Pastorear um igreja iniciante à 200 KM daqui.
Peço oração Pela Lilian, brasileira que já mora aqui a 6 anos, ela é cristã e tem muitos
contatos com brasileiro e com pessoas que falam português e está tentando criar uma reunião
de oração para pessoas de língua Portuguesa na capital da Croácia-Zagreb, já temos o lugar e
creio que esse mês ou em Janeiro já tenhamos essas reuniões.
Sobre as reuniões de oração que está sendo realizado aqui em casa, Deus seja louvado
pelo clima de amor e de júbilo que temos nessas reuniões, o mês passado veio uma família
inteira(um casal e seus dois filhos jovens), eles ficaram muito tocados com os louvores e a
pregação, peço que orem para que possamos visita-los esse mês e que eles possam está
vindo outras vezes, também tem vindo 3 crianças que andam em torno de um quilômetro no
frio para estar nessas reuniões, peço que orem pois esse mês estaremos também visitando
seus pais, tem vindo agora toda a família da Valentina(o pai, a mãe e sua irmã mais velha), se
percebe uma grade mudança de quando eles começaram a vim e como estão agora, eles
pedem para cantarmos mais hinos, e até o pai de Valentina já tem sua musica preferida que
cantamos em todas as reuniões. Deus seja sempre Louvado.
Esse mês estivemos aprendendo muito sobre toda essa região dos Bálcãs, sobre seus povos,
seus conflitos e suas guerras.Tem um documentário no YOUTUBE chamado “Morte da
Jugoslávia” é dividido em 6 partes e conta com o testemunho dos lideres participantes da
guerra. Para quem quiser entender mais sobre essa região do mundo, está ai uma boa
oportunidade.
Motivos de Oração:
- Por um Grande Avivamento nos Bálcãs.
- Pelo Pastor Steven e família e as igrejas na Croácia.
- Pela Equipe MCE Brasil e por todas as igrejas e irmão envolvidos no projeto dos Bálcãs.
- Por oportunidades para compartilhar do amor de Cristo.
- Pela implantação da Igreja em Dugo Selo, Novi Marof, Ivanec, Dubrovnik, Travnik(Bósnia).
- Por estratégias para o evangelismo desses países.
- Pela saúde da nossa família e de todos os missionários aqui.
- Por todos os missionários.

Gostaria de agradecer a Deus por tudo que tem feito em nossas vidas, agradecer a todas as
igrejas que abraçaram o projeto Croácia pra Cristo e agradecer ao irmão que tem orado e
contribuído para esse projeto.
Miss. Emanoel e Família.

Pregando a palavra e sendo traduzido pela Valentina via
Skype(no sofá pai da Valentina)

Francine, Julia e uma das crianças que vem na
reunião de oração

Reunião de Oração

Valentina traduzindo a pregação via Skype
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