Relatório Missionário Abril de 2017
A paz do Senhor Jesus,
Queridos irmãos(a) em Cristo, no mês de
Abril comemoramos o terceiro ano da igreja de
Dugo Selo. Deus é bom e sua benignidade dura
para sempre. Estamos alegres pelo
desenvolvimento dos irmãos, cada dia eles
crescem espiritualmente e estão mais motivados
e dispostos a fazer a vontade de Deus. Nossa
pequena igreja tem sentido o amor e cuidado de
nosso Deus e tem si esforçado para influenciar
as cidades de Dugo Selo e Vrbovec que juntas
tem em torno de 35 mil habitantes. O jovem
chamado Josip(José em Português) que
mencionei no relatório passado quer si batizar e
eu fui convidado pelos seus pais para uma
conversa. Graças a Deus tivemos um boa
conversa. O pai dele é diretor de uma escola em
Vrbovec e sua mãe é pedagoga em outra escola.
Eles antes da nossa conversa não sabiam quase
nada sobre os protestantes/evangélicos. No final
ficou acertado que nos veriámos novamente para
conversar mais. Em Dugo Selo no mês de Maio
terá a escolha do novo prefeito e um dos
candidatos é um amigo nosso e nosso dentista
chamado Dr. Nenad e sua vice também é nossa
amiga, ele já nos prometeu que si ganha as
coisas vão mudar em Dugo Selo e si Deus quizer
teremos mais aportunidades e abertura para
pregarmos o evangelho, peço que orem por ele.
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Motivos de Oração deste mês:
•

Pelo formação da equipe nacional para
liderar o projeto Lausanne in Croatia.

Peço-vos que orem pelo irmão que trabalha
•
Por recursos financeiros para que possamos
comigo na rádio chamado Ivica Horvat, um bom
pagar o licenciamento do nosso carro pois
servo de Deus que agora no dia 14 de Maio pronecessitamos muito dele.
vavelmente estará sendo empossado como pas•
Pelos programas da rádio e pelas igrejas de
tor da Primeira igreja batista da Capital Zagreb.
Dubrava, Dugo selo e Vrbovec.
Cremos que ele poderá com a ajuda de Deus e a
nossa abrir outras igrejas aqui na Croácia. Os
programas da rádio são uma grande benção, a
cada dia mais e mais pessoas ouvem e ligam pa(Portugal)
ra o programa. Deus seja louvado para sempre.
Emanoel Siqueira Santos
Romilda Siqueira
Esse mês temos que pagar o seguro obrigatório
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do nosso carro e temos que consertá-lo e isso
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custará R$2500,00. Peço que orem por isso.
Emanoel e Família

