Relatório Missionário de Novembro 2014
Ef 1.3 Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas
as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo;
A Paz e a Graça do nosso Senhor Jesus
A igreja de Dugo Selo está bem graças a Deus. Temos tido entre 20 a 40 pessoas todos os
cultos. Eu toco bateria e prego, Francine canta e ajuda com as crianças e jovens. Ivan e Kristina
(Casal croata que foram ao Brasil este ano) decidiram congregar conosco e nos ajudar. Kristina me
traduz nas pregações e está ensaiando um coral para evangelismo, Ivan junto com Francine
trabalha com os jovens. Temos todas as sextas-feiras reuniões de oração em nossa casa.
Duas vezes por mês temos encontro com os jovens da igreja de Dugo Selo e Dubrava. Já
fizemos algumas reuniões e nossa meta inicial é fortalecer a fé deles para que eles mesmos
possam trazer outros jovens para participar dos encontros.
Começamos um treinamento para Obreiros que será realizado duas vezes por mês. Temos um
grupo de 10 pessoas e nossa meta é que esse grupo possa trabalhar junto conosco nas igrejas que
estão sendo implantadas.
Teremos dois Concertos Evangelísticos em Dugo Selo, o primeiro será dia 14.12 e outro dia
20.12. Tivemos reuniões com muitas pessoas influentes da cidade, conversamos com pessoas do
jornal e da rádio, eles nos receberam muito bem e estão nos ajudando na divulgação dos eventos.
Todas as terças-feiras temos curso de música em minha casa, estamos ensinando bateria,
teclado e guitarra. Temos 4 alunos. Estamos preparando eles para tocar na igreja de Dugo Selo.
Este mês tivemos batismo e duas pessoas se batizaram (Glória a Deus). Tivemos uma jovem
senhora e uma senhora de 91 anos. Foi um dia de grande felicidade para toda a igreja.
Criamos esse mês o site da igreja de Dugo Selo, será uma ferramenta maravilhosa de
evangelismo, estaremos preparando pregações para colocar nele. WWW.BCDUGOSELO.COM.HR.
Peço aos irmãos que continuem orando por um grande avivamento aqui na Croácia e em toda
região dos Balcãs, temos visto a cada dia a mão de Deus neste lugar. Agradecemos primeiramente
a Deus e agradecemos aos irmãos que estão junto conosco nesse projeto para a glória de Deus.
Motivos de Oração:
- Pelos dois Concertos Evangelísticos que teremos, que tenhamos um grande público e que nosso
Deus possa salvar pessoas, pelo Pastor Steven e as igrejas de Dugo Selo, Dubrava e Varaždin, pela
Equipe MCE Brasil, pela saúde da nossa família.
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