Relatório Missionário de Janeiro de 2021

A paz do Senhor Jesus Cristo,
” Tudo tem o seu tempo determinado, e
há tempo para todo o propósito debaixo do
céu.” Eclesiastes 3:1
O ano de 2021 começou e com ele veio
novas oportunidade e novos desafios. Aqui
em Portugal as coisas se agravaram com a 3ª
onda da Covid-19 por causa da nova mutação do vírus vinda da Inglaterra. O governo
aliviou as restrições no natal e em janeiro
sentimos as consequências. O número de
mortes diárias que estava abaixo de 100 no
final do ano passado passou a ser de mais de
300 até recentemente. Um aumento de
300%. Os hospitais ficaram tão lotados que
tiveram que vim médicos da Alemanha. Por
isso o governo decretou confinamento geral
desde o dia 15 de janeiro. As escolas que estavam funcionando foram fechadas e deram
15 de férias antecipadas para os alunos. Os
cultos foram suspensos e por isso só estamos
tendo cultos on-line. Só podemos sair para
fazer coisas essenciais e as multas por descumprimento são elevadas. Graças a Deus os
números estão baixando e cremos que no final desse mês o confinamento geral acabará.
Por não poder sair, tudo que fazemos é
on-line. Os cultos são on-line, os aconselhamentos são on-line, os treinamentos são online. Mais continuamos trabalhando e sabendo que tudo passa, mais a palavra do Senhor
dura para sempre.
Uma boa notícia é que nosso carro
foi finalmente transferindo oficialmente para
Portugal. Deus é bom. Estávamos muito preocupados com isso.
Agradecemos a nosso Deus e a todos que participam conosco desse projeto
para a glória de Deus.
Emanoel e Família

Os cultos e treinamentos estão sendo somente on-line

Gravamos uma Live com o tema: Covid-19, vacina, profecias e
Fake News. Quem quiser assistir poder acessar:
www.facebook.com/emanoelsiqueirasantos
Motivos de Oração deste mês:
•

Pelos recursos financeiros para o nosso
sustento.

•

Pelas igrejas na Croácia e Portugal: Dugo Selo, Vrbovec e Sesvete/ Lisboa.

•

Pela nossa família para uma boa adaptação e por proteção.

•

Por novas estratégias para o evangelismo de Portugal e da Europa.

Emanoel Siqueira Santos
Ag: 2472-4 C.Poupança: 1007579-3

PIX: emanoel.siqueira@ecmi.org

