Relatório Missionário do mês de Dezembro de 2013
Rm 12.1 Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os
vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto
racional.
2 E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela
renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa,
agradável, e perfeita vontade de Deus.

A Graça e a Paz do nosso Senhor Jesus seja com todos
Amados e queridos irmão, mais um ano se foi, esse é um tempo de reflexão
do que aconteceu nas nossas vidas e planejarmos o próximo ano com o que
desejamos realizar e viver. Posso fazer uma pequena reflexão sobre o que Deus fez
na minha família em 2013.
No início do ano estávamos em Salvador-Bahia-Brasil, no coração a certeza do
chamado, mais nada ainda certo sobre a nossa vinda à Croácia, lembro-me da
oração que sempre fazia ”Deus se for da tua vontade que nós possamos ir esse ano
de 2013 no mês de Maio abra as portas”, pois bem, estamos aqui na Croácia já a
sete meses. Lembro quê na nossa caminhada para apresentar o projeto nas igrejas
no Brasil conhecemos muitos irmãos e irmãs abençoados, homem e mulheres que
abraçaram o plano de Deus e hoje tem nos ajudado, nos mantido neste país tão
distante, através das suas orações e contribuições. Lembro-me da nossa ida a
Portugal onde também conhecemos muitos servos de Deus e tivemos um tempo
junto com minha família. No dia 30.05.2013 chegamos à Croácia sem falar nada de
inglês e de Croata, hoje sete meses depois, poderia enumerar muitas benções e
milagres de Deus.
Por isso sempre direi: Deus é bom e sua benignidade dura para sempre.
O ano de 2014 será um ano de Grandes desafios e lutas, mais de grandes vitórias
para glória de Deus. Temos pela frente um ano de muito trabalho.
Continuamos tendo as reuniões aqui em casa para a implantação da Igreja na
Cidade de Dugo Selo e a partir do dia 04.01.2014 estaremos começando uma
reunião de oração só com brasileiros e pessoas que falam Português aqui em
Zagreb, capital da Croácia, peço a todos que orem para que Deus possa tocar nos
corações e que pessoas possam ser transformadas.

Desejos a todos um Feliz ano novo na presença de
Deus e que 2014 seja cheio de bênçãos.
Miss. Emanoel e Família.
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