Relatório Missionário de fevereiro de 2021

A paz do Senhor Jesus Cristo,
Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso! Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com
você por onde você andar". Josué 1:9
Queridos irmãos, no mês de fevereiro,
apesar de continuarmos em lockdawn em
Portugal, retomamos os nossos cultos presenciais. Os cultos on-line são bons, mais os Nossa campanha evangelística desse ano
cultos presenciais são muito melhores pois,
mesmo com a distância de 2 metros como é
a regra aqui, podemos ter comunhão e adorar a Deus juntos.
Graças ao nosso bom Deus temos visto
o crescimento espiritual dos irmãos e temos
pessoas novas nos visitando. Um dos casos
nos encorajou muito, pois logo após um dos
cultos recebemos uma ligação de um português que estava tento problemas e precisava
de oração. Ele aceitou Jesus e já está sendo
discipulado. Deus é bom e sua benignidade
Gravamos uma pregação sobre batalha espiritual. Quem quiser
dura para sempre. Nesse mês também nos
assistir pode acessar:
empenhamos em preparar a igreja para
www.facebook.com/adtransformaportugal
transmissões de qualidade pela internet. Temos visto que as vezes as pessoas ainda tem Motivos de Oração deste mês:
resistência em entrar em uma igreja evangé- •
Pelos recursos financeiros para o nosso
lica aqui em Portugal, mas poderá assistir a
sustento.
um culto ou até ver uma mensagem bíblica
Pelas igrejas na Croácia e Portugal: Dupela internet, principalmente a nova geração. •
go Selo, Vrbovec e Sesvete/ Lisboa.
Esse ano estamos em uma campanha
de evangelismo chamada “Eu e mais um”.
•
Pela nossa família para uma boa adapTemos encorajado todos os irmãos a pensar
tação e por proteção.
em compartilhar o amor de Deus durante es•
Por novas estratégias para o evangelisse ano à pelo menos 1 pessoa de forma conmo de Portugal e da Europa.
tínua. Convidar essa pessoa para conversar
ou fazer alguma outra atividade juntas e assim demostrar o amor de Deus.
Agradecemos a nosso Deus e a to- Emanoel Siqueira Santos
Ag: 2472-4 C.Poupança: 1007579-3
dos que participam conosco desse projeto
para a glória de Deus.
PIX: emanoel.siqueira@ecmi.org
Emanoel e Família

