Relatório Missionário de Dezembro 2014
Sl 8.1 O SENHOR, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois
puseste a tua glória sobre os céus!
A Paz e a Graça do nosso Senhor Jesus
Mais um ano se foi e um novo ano chegou, podemos resumir todo o ano passado em uma
frase: Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Foi o ano da abertura da
primeira igreja da cidade de Dugo Selo, o ano que pudemos ver os primeiros frutos do trabalho.
Graças a Deus tivemos dois maravilhosos Concertos evangelísticos em Dugo Selo. No dia 14
tivemos um coral de crianças chamado Mjuzikids e no dia 20 tivemos um coral de adultos chamado
Saltshaker dirigido por Kristina Cesar(Pianista conhecida na Croácia e países vizinhos).
Vieram muitas pessoas que não são cristãs e ouviram a palavra de Deus, ficamos muito
felizes por tudo que Deus fez nesses dois Concertos. Fizemos novos contatos, si abriram novas
possibilidades de trabalho e evangelismo. Sabemos que a semente foi plantada e que nosso Deus
dará o crescimento.
Depois do natal estivemos na Eslovênia para visitar e conhecer uma família missionária
brasileira. Ouvimos e vimos a terrível situação do país e dos cristãos, pouco mais de 2 mil. Foi um
ótimo tempo para encorajar e ser encorajado. Ministramos a palavra para um grupo de cristãos
que estão se reunindo aos sábados na casa do missionário. Peço que ore por essa família
missionária e por essa nova igreja que esta nascendo.
Começamos o ano com uma noticia triste. O Pr. Nicola Vokov, pastor da Igreja Emanuel em
Varaždin passou para o Senhor no dia 1ª de janeiro. O Pr. Nicola serviu a Deus por 40 anos da sua
vida, fundou junto com sua família as igrejas de Varaždin, Novi Marof e Ivanec. Ele por toda sua
vida trabalhou para um grande avivamento na Cróacia, era parceiro do projeto o qual fazemos
parte e trabalhou com um grupo de missionários brasileiros, escreveu livros, escreveu hinos
espirituais que são cantados nas igrejas, ganhou e cuidou de muitas vidas, pregou na rádio, foi um
grande estudioso das sagradas escrituras e também tradutor de parte dela para lingua croata.
Sobre ele posso dizer que era um homem alegre, hospitaleiro, um grande soldado que partiu para
o Senhor com a esperança de um grande avivamento em sua nação e que “Combateu o bom
combate, acabou a carreira, guardou a fé”. Oremos pela família para que Deus os console.
Peço aos irmãos que continuem orando por um grande avivamento aqui na Croácia e em toda
região dos Balcãs. Agradecemos primeiramente a Deus e agradecemos aos irmãos que estão junto
conosco nesse projeto para a glória de Deus.
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