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Dizei a Deus: Como as tuas obras são grandiosas! Teus inimigos se submetem a ti pela grandeza do teu
poder. Toda a terra te adora e te canta louvores; eles louvam o teu nome.
Salmo 66:3,4
Agradecemos a dedicação dos irmãos que tem se envolvido nesta missão. Nos sentimos verdadeiramente suportados
pela igreja brasileira, em todos os sentidos, espiritual, físico e emocional, nos sentimos fortalecidos por aqueles que
juntamente conosco tem se doado por este projeto. Temos a certeza de que isso é obra de Deus, e não temos
palavras para agradecer.
Nossa adaptação tem sido de forma natural, dia a dia compreendemos melhor essa cultura e Deus tem nos ensinado
a amar este povo e demonstrar seu amor. E vemos este amor também sendo retribuído aos poucos em pequenas
ações por parte do povo! A poucos dias atrás nem o bom dia eles nos respondiam no corredor do prédio, hoje já
podemos desfrutar de algumas manifestações de carinho e aceitação, a desconfiança já foi embora, e ao verem nós
tentando falar a língua deles, compreender sua cultura, se sentiram honrados e estão cada vez mais próximos!

Imagem do prédio onde estamos morando, ali naquela parte em vermelho. Construído no tempo do comunismo.
Buscamos algumas alternativas para o Samuel se envolver com outras crianças enquanto não iniciam as aulas, o ano
letivo começa em setembro aqui. Tentamos colocálo na escolinha de futebol, ele não se sentiu muito bem no
momento, tentamos então um projeto social cristão que tem aqui, uma missionária brasileira é quem dirige, o Centro
Josué. O projeto é específico para as crianças ciganas, que são as crianças excluídas da sociedade. São crianças
carentes e o espaço é muito simples, levamos ele até lá, a Ju ficou auxiliando como voluntária em uma outra turma
neste dia, e o Samuel ficou muito feliz! Já fez amigos e quis voltar, frequenta o centro diariamente durante todas as
manhãs! Vemos Deus trabalhando na vidinha dele também, ele agradece a Deus por poder participar lá, mesmo
sendo um local pequeno, com uma infraestrutura muito simples, está contente com o que Deus deu pra ele nesse
momento!

Entrada do Centro Josué.

Samuel com os novos colegas lanchando!

Nossos vistos ainda não chegaram, mas conseguimos entregar toda a documentação no prazo estipulado, precisamos
apenas aguardar eles chegarem!
O Francis teve a oportunidade de pregar pela primeira vez na igreja albanesa! O missionário Rafael auxiliouo com a
tradução!
Diariamente pela manhã ele tem se encontrado com um dos jovens na igreja para ensinar violão e lerem a bíblia
juntos em albanês. Esta é uma forma de ensinar mais sobre a Bíblia, já que nosso vocabulário é limitado!

Francis pregando e Rafael traduzindo.

Aula de violão, leitura bíblica e oração.
Nossas aulas em albanês são diárias, passamos grande parte do nosso dia estudando a língua. Nossa aprendizagem
está em um ritmo muito bom, vemos a graça de Deus nisso, pois ainda temos muito o que aprender dessa língua tão
diferente e difícil pra nós.

Nossa professora Lili, tem sido uma bênção pra nós!
Uma manhã enquanto o Samuel estava na escolinha, Juliana decidiu caminhar até um castelo que tem em uma
montanha próximo a nossa casa. De longe avistou uma senhora muito simples cuidando de seus animais e arriscou
um diálogo, com seu pequeno vocabulário! Conversaram mais do que ela imaginava! E esta senhora ficou muito
surpresa ao saber que era brasileira e quis saber o que ela fazia aqui. Ao explicar que viemos proclamar o amor de
Deus, a senhora se emocionou muito e começou a chorar, dizendo que um pouco antes de se encontrarem ela estava
pedindo para Deus mandar algo para que ela pudesse reviver, pois no tempo do comunismo perdeu quase toda sua
família, após o comunismo perdeu seu trabalho (agora ela cuida desses bodes e cabras e sobrevive da venda do leite)
e seu marido a pouco tempo faleceu. Então ela falou: "preciso de sua ajuda e da ajuda de Deus para isto"! Trocaram
mais algumas palavras, mesmo com o vocabulário restrito da Ju e trocaram números de telefone, ela mostrou onde é
sua casa, um casebre no meio da montanha. Com a ajuda da nossa professora para traduzir, a Ju tem se encontrado
com ela e conseguido falar sobre o evangelho. Ela está muito sensibilizada com o encontro que tiveram pela primeira
vez e isto facilita a pregação do evangelho, pois ela é católica, e o catolicismo aqui é muito forte e geralmente eles
não querem ouvir, mas a forma como Deus age é perfeita! O nome dela é Mrika!

Mrika no 1º encontro com a Juliana.

Outro encontro, já com a ajuda de nossa professora Lili!
Estamos estabelecidos na cidade de Lezha, norte da Albânia.
Visitamos algumas cidades próximas daqui a fim de "espiar a terra" e constatamos o que já tínhamos ouvido falar,
muitas cidades que não tem nenhuma igreja, viemos com o propósito de levar o evangelho nestes lugares e pedimos
que Deus nos mostre para onde Ele quer nos dirigir. As necessidades são muitas, há pouca presença do evangelho
neste lugar.

Convidamos você a nos ajudar em oração:
 Agradecendo a Deus por tudo que Ele já tem respondido!
 Por nosso processo de aprendizagem da língua e adaptação, pois isso é fundamental para nosso trabalho aqui;
 Pelos jovens que tem se aproximado, pela conversão verdadeira na vida deles;

 Pela Mrika, para que Deus esteja cumprindo sua vontade na vida dela;
 Pela direção de Deus em nosso trabalho;
 Pela fidelidade dos nossos parceiros neste ministério.
Gratos a Deus pelo que Ele tem feito, e gratos aos irmãos que de alguma forma estão aqui conosco nos despedimos!
Com carinho,
Francis, Juliana e Samuel Marques
Lezha, Albânia

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.

