Relatório Missionário de outubro de 2021

A paz do Senhor Jesus Cristo,
Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão
com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor.
1 Coríntios 1:9

Queridos irmãos, Deus é fiel. Quando medito na fidelidade Dele fico fascinado como
mesmo sendo um Deus santo decidiu trabalhar
conosco, homens falhos e limitados. Estamos
alegres ao ver aqui em Portugal o crescimento
espiritual dos irmãos. Estamos tendo vários
treinamentos e estamos vendo os resultados.
Primeiramente começamos um treinamento de
liderança Cristã a quase um ano e agora começamos um treinamento para pregadores do
evangelho. Tem sido um tempo maravilhoso de
aprendizado e comunhão.
A senhora portuguesa que aceitou Jesus à
2 meses, estamos vendo uma mudança radical
em sua vida. Ela só vivia triste, resmungando e
doente mas agora vemos ela alegre, falando
das maravilhas que Deus fez na vida dela para
a vizinhança e a saúde dela melhorou bastante.
Ela falou de Jesus para uma amiga que mora
perto da igreja e agora essa amiga está vindo
aos cultos e desenvolveu uma amizade com minha mãe. Peço que orem por elas.
Passamos o mês visitando vários pastores
e os incentivando a estar juntos para falarem
sobre temas importantes para a propagação do
evangelho em Portugal. No dia 15 de novembro
teremos um evento que estamos organizando
junto com outras lideranças cristãs e que tem o
apoio da Aliança Evangélica de Portugal. Esse
evento também acontecerá em toda a Europa,
o nome é EXPONENTIAL e o tema desse ano
será Juntos - Equipar para multiplicar.
Meu filho Filipe faz aniversário nesse
mês de novembro e peço aos irmãos que orem
para que a cada dia o propósito de Deus se
cumpra na vida dele.
Agradecemos ao nosso Deus e a todos que participam conosco desse projeto para
a glória Dele.
Emanoel e Família

Conferência Exponential
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.

•

Pelo nosso Filho Filipe.

•

Pela comunhão entre as lideranças.
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