Fazendo Discípulos
CROÁCIA
“Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra
do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor.” I Coríntios 15.58
Graça e Paz, irmãos!
O Senhor tem me sustentato em meio à primavera, que sempre me traz desafios com a saúde – alergias e
pressão baixa, muito baixa! Por favor orem por mim!
Louvamos a Deus pelo Seu mover em nosso meio e porque nos dá o privilégio de vermos frutos do trabalho
feito para a glória do nome dEle! Na páscoa tivemos um culto em Ivanec que contou a presença de 40 não
convertidos! Glórias a Deus! O nosso espaço foi pequeno para tanta gente e, pela fé, estamos buscando um outro
espaço e orando para que o Senhor nos conceda pregar Sua Palavra para ainda mais pessoas nessa cidade tão
carente e tão dura. Mas temos visto que o Senhor tem usado de misericórdia para com eles!
Também temos tido a alegria de discipular (evangelístico) três mulheres e um rapaz.
Por favor, continuem conosco, irmãos!

Carla Lima

Presenteando
uma Bíblia para
Ivanka.

Páscoa, Ivanec

PARA
ORAR

 Ore pela minha vida pessoal (e
igualmente pela do Mario):
relacionamento com Deus, com os
outros, consigo, com Mario; saúde
em tempos de alergias;
casamento; sustento financeiro.
Peça a Deus por proteção, direção
e a renovação da unção do
Espírito Santo sobre nós.

 Ore por proteção, poder,
sabedoria e discernimento em
meio às batalhas espirituais;
 Ore pelo 4º Acampamento
Evangelístico que acontecerá
em junho – por doações e para
que os jovens atendam o
convite.
 Ore pela cidade de Ivanec:
pela quebra da resistência de
fundamento tradicional religioso,
que nos rotula como seita e
dificulta o trabalho.
 Ore pela possibilidade de um
grupo de mulheres numa vila
vizinha à Ivanec – Greda.

 Ore pelas pessoas que temos
visitado/ evangelizado. Ore
especialmente por: Nada,
Mladenka, Ivancica, Ivanka
(mulheres), Velimir, Alen, Bogidar,
Sarah (jovens).
 Ore pelos jovens vocacionados:
Tea, Melani, Sebastian.
 Ore pelos jovens da igreja, nas
lutas familiares e, especialmente,
com a pressão deste mundo.
 Ore pelo Marin & Vania e seus
filhos, no preparo final para juntarse a nós na cidade de Ivanec.

Evangelizar num contexto em que somos rotulados por “seita” e no qual a Igreja Católica Romana
exerce forte influência não é fácil. São pouquíssimas as oportunidades e o trabalho é de “gota em gota”.
Entretanto, Deus nos deu a visão de organizarmos algo muito comum no Brasil – acampamentos,
e o resultado é impressionante, por ser algo de Deus!
As pessoas atendem ao convite e, por seis dias, ouvem o Evangelho cada dia – nos pequenos
grupos pela manhã, nas conversas informais durante o dia, no culto à noite, no momento de oração antes
de dormir e, claro, através da vivência conosco.

O maior desafio é o recurso financeiro. Cada pessoa custa em torno de 120 euros (R$ 400,00)
e todas elas não tem condições econômicas para isso. Algumas podem dar uma pequena contribuição.
Por isso, nós convidamos a Igreja Brasileira para que nos apóie. Para que faça o sacrifício financeiro
para possibilitar que 60 croatas ouçam o Evangelho “porque a fé vem pelo ouvir” e, também, orem
conosco para que o Esprírito Santo sopre Sua vida sobre essas pessoas e, então, os ossos secos passem
a viver!
“O resultado do que vocês estão fazendo através dos acampamentos é semelhante ao trabalho
de anos de muitas das nossas igrejas.” Nenad Kovacevic, pastor
“Se eu tivesse a oportunidade eu diria duas coisas às igrejas brasileiras:
‘Obrigado!’ e ‘Por favor, continuem a nos ajudar a realizar esses acampamentos.’” Vlado Hoblaj, pastor
JUNTE-SE A NÓS!
POSSIBILITE QUE UM CROATA OUÇA O EVANGELHO!
FAÇA CONTATO DIRETO CONOSCO PARA MAIORES INFORMAÇÕES.
NOSSOS CONTATOS
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