Relatório Missionário de novembro de 2020

A paz do Senhor Jesus Cristo,
” Tudo tem o seu tempo determinado, e
há tempo para todo o propósito debaixo do
céu.” Eclesiastes 3:1
Queridos Irmãos(a) esse mês nosso filho Filipe fez 18 anos (agora já é um adulto)
e eu também fiz mais um ano de vida. Como
temos em Portugal muitas restrições, não pudemos fazer nenhuma festa e celebramos entre a própria família. Isso ocorreu dia 13, loCurso de liderança que começará em dezembro
go no dia 14 a nossa família entrou em isolamento pois minha esposa Francine e Filipe
tiveram sintomas do corona vírus. Eles tiveram que ficar em isolamento nos quarto enquanto eu e Tiago ficamos na sala. No dia 16
eles fizeram o teste onde foi confirmado a
infecção por Covid-19.
Eles tiveram febre, perda de olfato e dores no corpo por alguns dias, mas graças a
Deus logo se recuperaram. Durante esse
tempo tivemos que ficar em isolamento e assim eu que fazia tudo para eles, pois eles só
podiam sair do quarto para o banheiro.
Tivemos o mês da busca da sabedoria
Foi um tempo de cuidar da família, de
descanso e de trabalho on-line.
Motivos de Oração deste mês:
Estivemos ainda no mês de novembro
envolvidos na reforma do templo, preparando 
Pelos recursos financeiros para o nosso
o espaço para usar para o evangelismo da
sustento.
localidade. Estaremos começando um curso

Pelas igrejas na Croácia e Portugal: Dude liderança no mês de dezembro para prego Selo, Vrbovec e Sesvete/ Lisboa.
parar novos líderes para a igreja local.
Temos tido varias reuniões com líderes

Por nossa adaptação em Portugal, por
aqui em Portugal, conhecendo novas pessoas
sabedoria nesse novo projeto
e conhecendo mais sobre o país em que esta
Pelos nossos filhos para uma boa adapmos.
tação e por proteção.
Agradecemos a nosso Deus e a todos que participam conosco desse projeto
para a glória de Deus.
Emanoel e Família
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