Relatório Missionário dezembro de 2016
A paz do Senhor Jesus,
Queridos irmãos(a) em Cristo, chegamos a mais um
ﬁm de ano e podemos de todo coração dizer que nosso Deus
durante todo o ano de 2016 demostrou o seu poder e
bondade para conosco e fez grandes coisas aqui na Croácia.
No mês dezembro começamos na rádio os programas
de quarta-feira à noite com duração de 1 hora ao vivo e eu e
Kris*na(minha tradutora) estaremos uma vez ao mês ao vivo
na rádio. O primeiro programa foi uma benção e falamos
sobre o verdadeiro sen*do do natal.
Nos dias 04 e 05 de Dezembro es*vemos em uma
região da Croácia chamada Dalmacija e *vemos uma reunião
do Laussane in Croa*a lá. Essa região é muito di3cil juntar os
cristão para trabalhar juntos pois por muito tempo eles
*veram problemas entre si, mas para a glória de Deus e pela
sua graça *vemos uma reunião maravilhosa e para nossa
surpresa *nha 50 lideres evangélicos lá. Pessoas que já não si
falavam à 10 ou até 15 anos si perdoaram e querem está
juntos para a glória de Deus.
Nos dias 16 à 17 de Dezembro es*vemos na festa de
natal da cidade de Dugo Selo chamada Andelefest.
Colocamos o pula-pula e minha esposa pintou o rosto de
mais de 100 crianças e foi uma oportunidade maravilhosa de
fazermos contato com as pessoas.
Nos dias 12,13 e 14 de Janeiro teremos a conferência
Lausanne in Croa*a para os lideres cristãos mais inﬂuentes
de toda Croácia aqui em nossa cidade Dugo Selo e pela
primeira vez teremos lideres representando todas as regiões
da Croácia. Estarão juntas também a maioria das agências
missionárias que atuam no país e também as faculdades
cristãs. Viram também pessoas da Espanha e Noruega.
Esperamos nessa conferência fazer juntos um plano para o
evangelismo de toda a Croácia.
Feliz ano novo e quê possamos vivê-lo para a glória de Deus
Emanoel Santos e família
Visite nosso novo site :
www.missemanuelefrancine.com.br

Estreando o programa ao vivo de 1 hora de duração com Kristina

Reunião Lausanne in Croatia na Dalmacija.

Na festa de natal da cidade. Francine pintando o rosto das crianças.

Motivos de Oração deste mês:
•

Por nossa saúde.

•

Pela Conferência “Lausanne in Croatia” para
que nosso Deus possa falar conosco.

•

Pelos programas de rádio.
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