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Queridos irmãos, Graça e Paz! 

Graças a Deus estamos gozando de boa saúde e do sustento do Senhor. 

Graças a Deus pela evolução do trabalho aqui, já com alguns frutos. Destaco, especialmente, o início 

do movimento de oração na igreja e a presença de alguns novos jovens não crentes no grupo evangelístico 

na cidade de Novi Marof. No último sábado deste mês teremos o primeiro encontro com os jovens; será 

uma noite com filme, brincadeiras e devocional. 

Gostaria de contar com seu suporte na intercessão pelos motivos que coloco abaixo. 

Abraço a todos! 

 

 Centro Cristão Emanuel em Varaždin. 

- Pr Nikola Vukov (+ 60 anos): problema na coluna com indicação de cirurgia em dezembro. 

- Família Vukov: perderam o pai do Pr Nikola e estão com a mãe da Ana (esposa do Pr Nikola) doente em 

decorrência do impacto da morte citada. Também estão com recém nascido em casa (filha do Pr 

Jonatan). 

- Músicos: proteção e renovo espiritual. 

- Situação financeira. 

- 2 caixas de som e um teclado. 

- Despertar espiritual. 

- Peça teatral que será apresentada no teatro da cidade. É uma parceria de várias igrejas. 
 

 Centro Cristão em Novi Marof 

- Pelas 10 pessoas que tem ido ouvir o Evangelho semanalmente e pelas 2 mulheres cristãs que também 

participam. 

- Pelo encontro com jovens no último sábado de setembro. 
  

 Centro Cristão em Ivanec (pronuncia “Ívanecsi”) 

- Finanças para combustível e literatura. 

- Equipe de trabalho: Pr Nikola, Miljienko (“Milhenko”) e Mario. 

- Trabalho de Aconselhamento e cultos. 
  

 Caravana Missionária MCE 

- Estratégias sobre o Projeto. 

- Direção de Deus aos que estão com intenção de aderir ao Projeto. 

- Bênção de Deus nos cultos e deslocamentos para os países envolvidos. 

- Suprimento financeiro para músicos e irmãos da igreja participarem. 
 

 Pessoal 

- Direção de Deus para conduzir o movimento de oração. 

- Direção em outras ações ministeriais. 

- Aprendizado da língua croata. 

- Sustento financeiro, pois o sustento ainda está incompleto. 

- Reação ao frio que se aproxima (especialmente garganta). 

 
“Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação; Um só Senhor, uma só 

fé, um só batismo; Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos e em todos vós.” Ef. 4:4-6 
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