Relatório Missionário Dezembro de 2015

A Paz e a Graça do nosso Senhor Jesus
Amados irmãos em Cristo, estamos no
início de mais um ano, o ano de 2015 passou
e pudemos ver muitos dos milagres do nosso
Deus, porque Ele é bom e sua benignidade
dura para sempre. Quando olhamos para trás
e vemos os desafios que tivemos que enfrentar e as vitórias alcançadas, temos todos os
motivos para louvarmos ao nosso maravilhoso Deus. No ano de 2015 a primeira igreja de
Dugo Selo completou um ano, tivemos a primeira conferência missionária Clamor pelos
Bálcãs na Inglaterra e a segunda no Brasil,
fomos ao Brasil por 50 dias e foi um tempo
maravilhoso para reencontrar familiares, rever e fazer novos amigos, começamos os
programas semanais na rádio não cristã aqui
na Croácia e conseguimos autorização para
montar um projeto com crianças em um espaço público na cidade. Deus nos deu a oportunidade de pregarmos a sua palavra a muitas pessoas, temos a esperança que estamos
semeando e Deus dará o crescimento à seu
tempo. Em Dezembro aconteceu algo muito
maravilhoso; fomos convidados pelos organizadores de eventos da cidade de Dugo Selo
para participarmos na festa de natal da cidade trabalhando junto com eles para montar
uma área para crianças. Montamos um pulapula e minha esposa pintou o rosto de mais
de 100 crianças da cidade, distribuímos muitas literaturas cristãs e fizemos muitos contatos e convidamos pessoas para irem a igreja.
Também fomos convidados para conhecer o
prefeito da cidade no início do evento.

Francine pintando os rostos das crianças

As crianças também gostaram do pula-pula

Visite nosso novo site e saiba mais sobre o projeto, tenha acesso a fotos e vídeo:
www.missemanuelefrancine.com.br
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Passamos o final de ano na Eslovênia na casa de
um missionário brasileiro e fizemos uma virada
de ano evangelística.
Continuamos pegando nas igrejas de Dubrava e
Dugo Selo e tendo reuniões de oração em nossa
casa as sextas-feiras.

Pregando na Igreja de Dugo Selo com tradução de Kristina.

Culto envangelístico da virada na Eslovênia.

Realmente queremos agradecer a todos os
irmãos pelas orações e contribuições que fizeram
para que o Evangelho do nosso Senhor Jesus
fosse pregado na Croácia em 2015.
Queremos também compartilhar com nossos
irmãos que já iniciamos o ano novo com dois
grandes desafios:
1º agora em Janeiro iremos gravar 12 programas
de rádio que serão emitidos por quase toda a
Europa e custam em torno de R$ 1200,00.Esses
programas visam a evangelização de croatas,
sérvios e bosnios espalhados pela Europa.
2º Por causa dos programas de rádio estou
fazendo aulas particulares de leitura de croata e
preciso fazer um curso de inverso de gramática e
escrita que iniciará em 01.02.2016 e custa R$1
800,00.
Peço as irmãos que orem e si puderem mandar
um oferta especial para nos ajudar nesses
desafios nos contacte através do email, desde já
agradecemos.
Deus continue abençoado. Um feliz e próspero
ano novo em Cristo.

Culto envangelístico da virada na Eslovênia.

Miss Emanoel e Família
Motivos de Oração deste mês:
- Pelos programas na rádio para que nosso Deus
possa tocar nos ouvintes.
- Orem pelos projetos que estamos planejando
para 2016.
- Pela nossa saúde porque estamos tendo dias de
muito frio e neve.
- Pelos recursos financeiros para que possamos
continuar aqui fazendo a vontade de Deus.

UK(Inglaterra)

Emanoel Siqueira Santos
Ag: 2472-4
C.Poupança: 1007579-3
Inicío de ano com muito frio e neve
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