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A paz do Senhor Jesus Cristo,
Queridos irmãos(a), estamos felizes por
escrever esse relatório para descrever as
maravilhas que nosso Deus tem feito na Croácia.
“Então a nossa boca se encheu de riso e a
nossa língua de cântico; então se dizia entre os gentios: Grandes coisas fez o SENHOR a estes..” Salmos 126.2
Nas igrejas que estamos implantando em
Dugo Selo e Vrbovec, estamos extremamente
felizes de ver como cada irmão está envolvido na
pregação do evangelho nessas duas cidades. Todas as vezes que temos reuniões eles falam como testemunharam de Cristo para o vizinho, colega de trabalho, família e etc. É fantástico ver
que eles não perdem oportunidades de pregar o
evangelho. No dia 19 tivemos o batismo de 2
pessoas de Vrbovec e também meu filho Filipe se
batizou. Foi a primeira vez que efetuamos batismo na Croácia e por isso estamos muito alegres.
Estivemos visitando uma igreja Assembléia
de Deus em Zagreb e os irmão lá estavam
orando para abrir uma igreja em um lugar
chamado Sesvete, lugar este que Deus colocou
em meu coração para abrir uma igreja. Sesvete
tem 70 mil habitantes e não tem nenhuma igreja
evangélica. Combinamos que eu iria ajudar eles
a abrir essa nova igreja e peço que orem pois
estamos procurando uma casa onde possamos
começar as reuniões de oração.
Decidimos também ajudar um grupo de
irmão da Igreja de Deus que estão implantando
uma igreja em Zagreb, mais que o diácono
responsável pelo grupo mora a 300Km. Ele não
pode está lá todos os sábados, então um sábado
ele vem e outro eu irei ajudar esse novo grupo
de fiéis.
No dia 13 eu e meu filho Filipe fizemos
aniversário e gostaria de agradecer a todos os
irmãos que mandaram mensagens no celular e
no facebook. Tivemos uma comemoração em
nossa casa e os amigos de Filipe vieram e foi
muito bom. Neste mesmo dia tivemos uma
surpresa que nosso Deus nos propocionou........

Duas pessoas de Vrbovec e Filipe meu filho se batizaram.

Josip primeiro convertido do nosso trabalho na Croácia se batizou

Para nós foi uma grande alegria batizar nosso filho Filipe.
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A cidade de Dugo Selo fez 20 anos de
emancipação e para comemorar o maior jornal
da Croácia fez uma reportagem sobre isso e
perguntou ao prefeito se ele tinha alguém interessante na cidade para eles entrevistarem
também. O prefeito da cidade, que é nosso
amigo, nos indicou. Na entrevista falamos como Deus nos chamou para Croácia, como Deus
preparou todas as coisas, como somos sustentado por muitos irmãos e igrejas, que mesmo
sem nunca ter vindo na Croácia, oram e contribuem para a salvação do povo daqui. Interessante que a repórter depois de quase uma hora
de conversa me perguntou “Gostaria de confirmar algo que o prefeito me falou e que ele disse que o tocou. Você realmente disse a ele que
Deus não é seu chefe, mas sim seu amigo?” Eu
respondi: Com certeza Deus é meu amigo. A
entrevista saiu no jornal para toda a Croácia no
dia do meu aniversário. Depois disso na rua as
pessoas querem falar conosco. Deus é bom e
sua benignidade dura para sempre.
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No dia 19 tivemos em Zagreb uma reunião do
projeto „Lausanne in Croatia“(Projeto que visa
motivar e ajudar as igrejas na Croácia abrir novas
igrejas). Tivemos em torno de 30 pessoas e
decidimos organizar reuniões para o treinamento de
evangelismo e discipulado por toda a Croácia no
ano que vem.
O inverno chegou e temos temperaturas entre
–10º e 5º, esse mês teremos um custo muito alto
de gás por causa do frio, peço que quem puder
esse mês ofertar um pouco mais, desde já
agradecemos.
Adoraremos Aquele que é digno de honra,
glória e louvor para todo o sempre e sempre.
Fiquem na Paz
Emanoel e Família

Reunião Lausanne in Croatia em Zagreb

Entrevista no jornal da Croácia

Estivemos na rádio para renegociar o
contrato para os próximos 6 meses de programa e soubemos que agora temos em torno de
43 mil ouvintes e estamos em segundo lugar
em audiência em uma região que cobre 1 milhão e 200 mil pessoas. Renegociamos o contrato com a rádio e agora teremos dois programas ao vivo de 45 minutos, às quartas e
sextas, antes tínhamos um programa ao vivo e
um gravado de 15 minutos. Peço oração pois
ainda está faltando 500 euros para pagar os
programas e temos até o final de dezembro
para pagar. Dia 08.12 teremos um concerto
evangelístico para comemorar os 2 anos dos
programas na rádio e estamos convidado nossos amigos e ouvintes para comemorar conosco. Peço que orem por isso.Deus seja louvado.

Concerto evangelístico de comemoração dos 2 anos do programa na rádio.

Motivos de Oração deste mês:
•

Pelo Lausanne in Croatia para que Deus nos
dê sabedoria para organizarmos as
proxímas reuniões.

•

Orem pelos programas de Rádio para que o
Deus continue nos usando e que vidas
possam ser tranformadas pelo poder da
palavra.

•

Por recursos financeiros para que possamos
continuar aqui na Croácia.

•

Pelas igrejas de Dugo Selo, Vrbovec e
Dubrava, para que pessoas possam se
converter.
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