Relatório Missionário de setembro de 2021

A paz do Senhor Jesus Cristo,
"Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é
verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que
é justo, tudo o que é puro, tudo o que é
amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso
pensai.” Filipenses 4:8
Queridos irmãos, o texto acima fala sobre
o que devemos pensar. No mês de setembro
estivemos pensando em como é maravilhoso
ter comunhão entre os irmãos. Temos em nosso coração o desejo de ver a cada dia, mais e
mais, lideranças cristãs unidas para a propagação do reino de Deus. No dia 20 de setembro
tivemos uma reunião para organizar um evento
para juntar lideranças cristãs por todo o país e
ficou decido que teremos essas reuniões em
três regiões de Portugal. Uma em Lisboa (em
nossa igreja), uma em Sintra e outra no Porto
no dia 15 de novembro.
O evento que estamos organizando junto
com outras lideranças cristãs tem o apoio do
projeto Visão Global 2030 que é o projeto da
Aliança Evangélica de Portugal. Esse evento
também acontecerá em toda a Europa e está
sendo organizado pelas maiores organizações
de missões do mundo. O nome do evento é EXPONENTIAL. O tema será Juntos - Equipar para multiplicar.
Orem pela nossa saúde bucal. Ainda não
está resolvido, tenho sentindo muitas dores e
estou tomando antibióticos para acabar com a
inflamação.
Esse mês tivemos um encontro de mulheres em nossa igreja onde as mulheres tiveram
um tempo juntas para refletir sobre a graça de
Deus. Minha esposa também fez um treinamento para professoras de crianças.
Agradecemos a nosso Deus e a todos
que participam conosco desse projeto para a
glória Dele.
Emanoel e Família

Treinamento para professoras de ministério infantil

Encontro de mulheres - Encontro de pérolas presencial
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
Vila Franca de Xira.

•

Pela nossa saúde.

•

Pela comunhão entre as lideranças.
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