Relatório Missionário Novembro de 2015
A paz do Senhor Jesus,
Irmão, no mês de Novembro continuamos os
programas na rádio aqui na Croácia. Os programas
se mostraram um enorme desafio para mim por
causa do idioma. Graças ao nosso bom Deus, começamos a fazer aulas particulares de leitura para
que possamos pregar melhor na rádio, também
decidimos fazer em fevereiro do ano que vem um
curso intensivo de croata para aperfeiçoamento da
nossa escrita, pois queremos escrever as pregações direto em croata, hoje tenho que escrever
toda a pregação em português e enviar para ser
Conferência para Jovens em Zagreb.
traduzida em croata.
A igreja de Dugo Selo está bem graças a
Deus, estamos preparando um nova sala de crianças e terminamos de preparar o estúdio para gravação dos programas da rádio.
Estivemos participando de uma conferência
para jovens, onde tive uma participação para incentivar jovens a usarem a liberdade que eles tem
para pregar o evangelho de Jesus Cristo. Aqui na
Croácia por causa da mentalidade da população,
quando nós falamos de Jesus as pessoas ouvem
até o momento em que eles perguntam si somos
Católicos, si respondemos que não, que somos
protestantes ou evangélicos, a maioria das pesso- Visita de irmão brasileiro que vieram com o misionário Abimael da Eslovênia
as logo param de falar e nos chamam de “Seita” e
por causa disso uma parte dos cristão não querem Motivos de Oração deste mês:
pregar o evangelho. Eu os encorajei a pregar e - Para que nosso Deus possa continuar tocando
sofrer por amor a Cristo.
nos corações e pessoas possam ser salvas
Recebemos tambem em nossa casa um através dos programas na rádio.
grupo de irmãos brasileiros junto com o - Pelo curso de Inglês, como estratégia de
missionário que atua na Eslôvenia, foi um bom evangelismo e pela igreja em Dugo Selo.
tempo de estamos juntos e encorajar e sermos
encorajados.
Agradecemos a Deus por tudo que
tem feito e agradecemos ao irmãos que tem orado Emanoel Siqueira Santos
Ag: 2472-4
e contribuido para esse projeto.
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Miss. Emanoel e Família.
Visite nosso novo site e saiba mais sobre o projeto, tenha acesso a fotos e vídeo:
www.missemanuelefrancine.com.br

