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“Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o
Senhor; pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que
esperais.” Jeremias 29.11

Os dias desse primeiro semestre
foram de muito corre corre para
mim, me impossibilitando de
atender algumas tarefas que
desejo poder resgatar, tendo em
vista a mudança que se daria em
minha vida devido ao casamento
com o Mario, que aconteceu no
dia 07 de Julho. 
Busca de local para morar, o
que é super difícil na cidade de
Ivanec – ainda não conseguimos o
que precisamos, então, estamos
morando na mesma casa que eu
morei, apesar de pequena para
nossa
nova
realidade
(continuamos na busca). Pesquisa
e compra de utilidades para o lar,
definições de como seria a
cerimônia do casamento, aonde, o
que mais. Bem, isso tudo requereu
de nós bastante tempo e energia!
Tempo e energia, também, para
o aconselhamento pré-nupcial e
para as muitassss orações e
conversas em preparo para esse
novo momento.
Ah, não posso esquecer do
tempo
e
energia
para
a
papelada...
Brasil-Croácia-Brasil!
Mas vencemos!
Bem, aconteceu. Chegou o dia.
E foi simples e especial como tinha
de ser. Estiveram conosco familiares
do Mario, alguns amigos e irmãos
da igreja local. Éramos 50 pessoas.
Celebramos a Deus e jantamos

juntos. Todos estavam muito felizes
por esse nosso momento.
O lado mais prático disso tudo se
chama “dinheiro” rsrs. Apesar de
tudo muito simples, tudo custa e
muito! Mas o Senhor nos supriu em
tudo através das pessoas que
estiveram no casamento (aqui, eles
dão presente em dinheiro no dia do
casamento) e de várias outras que
nos enviaram presentes do Brasil e
mundo.
Esses
presentes,
em
dinheiro, supriram tudo isso e ainda
nossa “lua de mel” de quatro dias
na praia de Split, Croácia.  Fomos,
de fato, muito abençoados!
Já passou um mês e ainda
estamos nos adaptando a essa
nova realidade (inclusive o novo
sobrenome Šestak), delineando
uma rotina que supra bem a vida
comum do lar e o ministério.
Peço que continuem orando por
nós e pela obra do Senhor na
Croácia.
Acompanhe e divulgue as
informações do campo que
compartilhamos
por
email,
facebook, whatsapp... lutemos
juntos para que o Reino de Deus
chegue com poder e graça sobre
o povo croata!
Recebam, todos, nossa gratidão
por todo suporte que nos tem
dado! Que o Senhor vos abençoe e
guarde!
Carla & Mario Šestak

Para ORAR
Pessoal:
Saúde;
Livramento; Renovo;
Forças;
Sustento financeiro;
Casa em Ivanec para nós
e para a família do Marin.
Ministerial:
Evangelismo pessoal de
Karolina.
Visitas evangelísticas às
famílias de Andrea,
Boyana, Mario, Gordana;
Trabalho evangelístico nas
ruas das cidades de
Ivanec, Novi Marof,
Lepoglava e Varazdin;
Atividades em Ivanec,
especialmente o culto que
iniciamos aos domingos;
Discipulado e
acompanhamento dos
adolescentes, jovens e
adultos que foram ao
Acamp;
Equipe em Ivanec: Mario &
eu, Marin & Vania,
Sebastian;
Pelos seminaristas: Tea, Melani,
Marin e Sebastian;
Por avivamento das igrejas na
Croácia;
“Não a nós, Senhor, não a nós;
mas ao teu nome, dá glória.”

Nossos dados:
Carla & Mario Šestak
Email:
alrac.maria7@gmail.com
Skype: carla.maria7
Facebook: Avivamento nos
Balcas
Bradesco (Carla Maria Lima)
Ag. 0286-0 C/C 0163634-0
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O

ACAMP 2017

aconteceu sob o

tema “Um novo tempo para novas coisas!”
72 pessoas (com equipe) participaram do
Acamp. As três cidades em que
trabalhamos
foram
representadas
–
Varazdin, Ivanec e Novi Marof. Ao final,
todos fizeram a oração de entrega da vida
a Jesus. Glórias a Deus!
Semanalmente temos encontros gerais
com o grupo, além de encontros “setoriais” (por cidade). O
discipulado de alguns já foi iniciado!
Agradecemos pelas doações e orações
de todos! corações.

Tempo bom é tempo para Evangelismo

nas ruas!

Se não tem chuva ou neve, nós vamos às ruas e evangelizamos pelas
praças.
A equipe canta e toca músicas cristãs e distribui Novo Testamento e
literaturas cristãs.
Esse também é um tempo para fazer contato e falar das nossas atividades
na cidade, bem como para o evangelismo pessoal.
Além de Ivanec, essa ação está sendo multiplicada para outras três
cidades: Varazdin, Novi Marof e Lepoglava. O evangelismo nas ruas
acontecem às terças e sábados.

Domingo passado iniciamos

cultos evangelísticos na

cidade de Ivanec.
Já temos convertidos dessa cidade e muitas pessoas no
processo evangelístico pessoal. Mas os desafios contiuam
grandes! Ivanec é conhecida pelo alto índice de drogas,
alcoolismo, suicídio e depressão. Orem por libertação! Muitas
pessoas já tiveram experiências ‘fortes’ com Deus (como
libertação, por exemplo) mas permanecem duras – e essa é mais
uma característica desse povo.
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