Relatório missionário de fevereiro de 2022
“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 (a), a paz do Senhor Jesus
Cristo, em fevereiro estivemos muito envolvidos
em como preparar a igreja para um novo estágio
para se adaptar a realidade europeia. Assim decidimos que durante o mês de março e abril estaremos em uma campanha chamada ”Crente ou
Discípulo - Você decide”. O objetivo é capacitar
cada cristão a uma vida de evangelismo e discipulado. Essa preparação envolveu várias conver- Campanha para os meses de março e abril
sar com pastores e missionários que estão aqui
na Europa a muito tempo e como fruto dessas
conversas decidimos que ao final do processo,
implantaremos vários pequenos grupos na igreja
para consolidar essa cultura de evangelismo e
discipulado. Os irmãos podem assistir as pregações através do face: facebook.com/
AdTransformaPortugal.
Em alverca temos desenvolvido os trabalhos e temos visto a mão de Deus. Temos tentado também parcerias com outros missionários
para desenvolver trabalhos evangelísticos na região.
Aniversário de meu filho Tiago, 14 anos.
Temos recebido uma senhora portuguesa
na igreja nos cultos de quarta-feira que também
Motivos de Oração deste mês:
fizemos amizade através do bazar da igreja. O
Pela paz na Ucrânia.
bazar tem sido uma benção para fazermos conta- •
tos com as pessoas da comunidade.
•
Pela nova igreja em Alverca em Vila
Peço oração pela paz na Europa. Os irmãos
Franca de Xira - Portugal
estão acompanhando as imagens dos horrores da
guerra na Ucrânia e estamos vendo a cada dia as
•
Pelo nosso sustento, pois precisamos de
potências mundiais se preparando para guerra
novos parceiros
generalizada do continente europeu e seus aliando contra a Rússia.
•
Pelas igrejas em Lisboa, Dugo Selo e
Temos ajudado os refugiados ucranianos
Vrbovec
enviando roupas e comida para a região do conflito através de várias iniciativas do nosso bairro.
Agradecemos ao nosso Deus e a todos Emanoel Siqueira Santos
que participam conosco desse projeto para a gló- Ag: 2472-4 C.Poupança: 1007579-3
ria Dele.
PIX: emanoel.siqueira@ecmi.org
Emanoel e Família

