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Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isto estamos alegres!
Salmo 126:3
Já completou 10 dias desde que chegamos, e até aqui desfrutamos da fidelidade e bondade do Senhor.
Queremos iniciar louvando a Deus por suas vidas, por de alguma forma ter nos ajudado a chegar aqui, é
importante pra nós saber que podemos contar com vocês.
Durante a viagem fizemos algumas escalas de vôos e conseguimos nos comunicar bem para acharmos nosso
portão de embarque, vemos nisso o cuidado de Deus, pois alguns aeroportos são enormes, tínhamos pouco
tempo para fazer a escala e se caso não encontrássemos logo nosso portão de embarque, corríamos o risco de
perder o voo e aí seria um transtorno maior até nos encaixarem. Então correu tudo bem com relação aos
horários, e para nossa alegria nossas malas chegaram todas em perfeito estado, sem ser rompido nenhum
lacre!
Ao chegarmos em TiranaAL, para sair do avião precisamos pegar um ônibus que nos levaria até o aeroporto,
nos deparamos com um povo desorganizado e que grita muito ao falar, eles furavam a fila, e gritavam uns com
os outros e nós ficamos um pouco assustados com tudo isto. Com uma cultura tão diferente! Demoramos um
pouco para conseguir entrar no país, fizeramnos diversas perguntas em albanês, o que dificultou muito nossa
comunicação. Mas depois de verificarem tudo, entramos!
A família Tartari já estava lá para nos receber e nos levar para LezhaAL, estamos sendo grandemente
abençoados por eles durante nossa chegada e adaptação aqui. Já haviam providenciado um local para
morarmos, e organizado tudo para nos receber. Quando nos apresentaram o local que iríamos morar, no
primeiro momento foi assustador, um prédio muito antigo (do tempo do comunismo) com uma aparência
externa horrível, parecia que quanto mais subíamos aquelas escadas sujas e geladas mais assutados
ficávamos, mas ao entrarmos nele foi uma enorme surpresa! Ele estava em perfeito estado, com todos os
móveis e louças que precisamos para ficarmos aqui, mais do isto, ele tem um reservatório de água na sacada!
Aqui temos água na cidade apenas 6 horas por dia, e grande parte das casas não conta com este sistema.
No dia seguinte acordamos com uma sensação muito boa, todo aquele "choque" inicial passou, algo que
vemos a mão de Deus! Ao acordar a primeira frase do Samuel foi "Mãe! Me sinto em casa!"
Fomos para o nosso primeiro culto e fomos muito bem acolhidos pela igreja local.
Durante esta semana, já recebemos algumas pessoas em nossa casa, percebemos como eles tem orgulho
desta cultura, tão forte e tão diferente da nossa, e vemos Deus nos ensinando a amálos.
Estamos bem envolvidos com a documentação para os nossos vistos, tradução de documentos e tudo o que
precisamos para ficarmos aqui. Nesta próxima semana iniciam nossas aulas de albanês, uma professora daqui
mesmo nos dará aula.
Nossos desafios são grandes, mas estamos firmados no propósito para qual Deus nos trouxe aqui.
Continuamos contando com vocês, que tem segurado a corda, para podermos estar aqui.

Convidamos você a nos ajudar em oração:
 Para que nosso processo burocrático de vistos ocorra bem e no prazo determinado;
 Para que Deus dirija o que devemos fazer com relação a escola do Samuel, pois o ano letivo aqui já está na
metade, e precisamos saber o que será melhor fazer, se matricular ele agora ou no próximo ano que se inicia;
 Pela nossa adaptação e aprendizagem da língua, principalmente pelo pequeno Samuel;
 Pela fidelidade de nossos parceiros neste ministério;
 Por este povo que precisa tanto do evangelho;

Somos gratos por seu apoio em orações e investimento neste projeto! Junto vamos propagar o
evangelho!

Chegada na Albânia, sendo recebidos pelos Tartari.

Joel, primeiro amigo do Samuel! Mesmo sem falar a mesma língua se entenderam muito bem!

Igreja em Lezha, Albânia.

Compartilhando nosso testemunho com a igreja.

Para contribuições:
Banco do Brasil: Agência 04162

Conta Poupança 155241

Operação 51

Por favor, após enviar sua oferta de amor, envienos um email, ou uma mensagem constando o valor do seu
depósito e data.

Com carinho,
Francis, Juliana e Samuel.
Lezha, Albânia

