Relatório Missionário de Setembro de 2020
A paz do Senhor Jesus Cristo,
” E a vida eterna é esta: que te conheçam, a

ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo,
a quem enviaste. João 17:3 ”
Queridos Irmãos(a) no mês de Setembro tivemos
o início das aulas aqui em Portugal, nossos filhos começaram uma nova fase na adaptação, além da língua
que as vezes é difícil de compreender, a maior mudança é que eles tem que ficar na escola das 9 da manhã
as 17h. Por causa da Covid as regras para funcionamento das escolas estão muito rígidas, só os alunos
podem entrar na escola e ficam o tempo todo de mascaras; sabemos que isso é necessário, mas muito desconfortável.
O bazar da igreja tem sido um sucesso, não em
termos de vendas, mas um sucesso em relação ao seu
propósito principal de fazemos contato com as pessoas
da comunidade. Minha esposa, minha mãe, a missionária Lúcia e algumas irmãs da igreja estão empenhadas
em fazer relacionamento com os portugueses. Minha
esposa com a missionária Lúcia chegou a orar por uma
portuguesa que vive sozinha( aliás aqui muitas pessoas
idosas vivem só).
Graças a nosso bom Deus, as orações e contribuições dos irmãos, resolvemos o restante das pendência na Croácia. Continuamos com o mentoreamento de
alguns croatas e peço orações pelo Pastor Ivica que
tem passado por muitas dificuldades.
Tenho feito fisioterapia para recuperar os movimentos do dedo que quebrei, ainda sinto muito incomodo e não tenho muita força na mão por causa disso.
Estivemos o mês de setembro muitos envolvidos
na reforma do templo, preparando o espaço para usar
para o evangelismo da localidade. Tivemos também o
mês da busca dos dons espirituais para incentivar cada
irmão da igreja a entender sobre seus dons e usa-los
para a glória de Deus.
Tivemos uma reunião com um pastor Português
que é especialista em evangelismo de asiáticos, ele já
morou na Ásia por 8 anos e falarmos sobre uma parceria para evangelização, pois na nossa área tem muitos
asiáticos .
Agradecemos a nosso Deus e a todos que participam conosco desse projeto para a glória de Deus.

Reforma do bazar

Reforma

Motivos de Oração deste mês:
•

Pelos recursos financeiros para o nosso sustento.

•

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

•

Por nossa adaptação em Portugal, por sabedoria
nesse novo projeto

•

Pelos nossos filhos para uma boa adaptação e
por proteção.
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