Relatório Missionário de Outubro de 2020
A paz do Senhor Jesus Cristo,
” Portanto, estai atentos para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Efésios 5.15-16 ”
Queridos Irmãos(a) vivemos tempos de muita
incerteza, momento de dúvida sobre o futuro e um momento de caos. O mundo está cada dia mais confuso e
é nossa responsabilidade levar a esperança, o amor e
a paz que só pode ser encontrada em Cristo. Então temos que , como o texto bíblico diz acima, estarmos
atentos a maneira que vivemos nesse tempo, não seguindo o comportamentos dos que não tem Deus e sim
aproveitar essa oportunidade para refletirmos a luz de Culto em Lisboa
Cristo, andando em sabedoria. Algo que Deus tem colocado em meu coração é incentivar a igreja à busca de
sabedoria, assim todas as quartas-feiras até o final do
ano estaremos com um culto online com pastores convidados do Brasil, Portugal, Croácia e Inglaterra falando
de sabedoria, quem quiser acompanhar será transmitida pelo Face no endereço facebook.com/adtransforma.
Graças a Deus nossos filhos estão se adaptando
bem na escola apesar das restrições da pandemia. No
mês de Outubro conseguimos fazer a revisão do carro
aqui e isso é um passo muito importante para a legalização dele em Portugal.
Minha esposa junto com a missionária Lucia continua com o encontro virtual de Pérolas que é um projeto para o fortalecimento de mulheres e tem sido uma
benção para muitas mulheres de muitos lugares do
Encontro Virtual de Pérolas
mundo e agora todas as segundas-feiras tem lindo um
livro juntas pela internet.
Motivos de Oração deste mês:
Acabou a primeira série de fisioterapia para recuperar os movimentos do dedo que quebrei, más o

Pelos recursos financeiros para o nosso susmedico pediu um segunda série porque o dedo ainda
tento.
está inchado.
Pelas igrejas na Croácia e Portugal: Dugo Selo,

Estivemos ainda no mês de Outubro muitos enVrbovec e Sesvete/ Lisboa e Cascais.
volvidos na reforma do templo, preparando o espaço
para usar para o evangelismo da localidade. Tivemos
Por nossa adaptação em Portugal, por sabedoria

também o mês da busca dos fruto do Espírito para ennesse novo projeto
sinar aos irmãos quê além dos dons, que são ferramentas que Deus nos dá para podemos pregar o evangelho,

Pelos nossos filhos para uma boa adaptação e
o Fruto do Espírito em nossas vidas (que é o amor)
por proteção.
confirma que o evangelho trás real transformação para
a vida das pessoas.
Agradecemos a nosso Deus e a todos que
participam conosco desse projeto para a glória de
Deus.
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