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Cantai ao SENHOR, porque fez coisas grandiosas; saibase isso em toda a
terra.
Isaías 12:5
É com alegria que mais uma vez fazemos contato com os irmãos, com o coração grato pelo seu envolvimento nesta
obra temos desfrutado da bondade de Deus através da vida dos irmãos!
Em um outro email pedimos oração pelo Samuel, com relação a escola pra ele. Logo que chegamos aqui na Albânia
fomos nos informar sobre isso, ver escolas e como seria o processo para ele iniciar. Nos alegramos quando ficamos
sabendo que uma escola cristã aqui abriria sua primeira turma de 1º ano. Reservamos uma vaga pra ele e ficamos
mais tranquilos com relação a isto, pois sabemos como é dura a realidade das escolas do governo albanês. Muitos
professorem ainda hoje maltratam as crianças, as salas são superlotadas e isso nos preocupou muito, pois a inserção
do Samuel é um pouco delicada e exige uma paciência e uma atenção maior por parte dos professores, devido ao fato
dele ainda falar pouco o idioma. Uma semana antes de finalizar o ano letivo aqui, tivemos a triste notícia de que a
escola cristã não abriria a turma, isso no primeiro momento nos deixou apreensivos, pois já havia passado a época das
matrículas, as escolas estavam finalizando suas atividades. Mais uma vez entregamos isso a Deus, e fomos fazer o
que podíamos. Descobrimos que no outro dia pela manhã, a melhor escola da cidade estaria fazendo o processo
seletivo para as crianças do 1º ano. A escola é particular, porém para conseguir uma vaga ali é necessário um teste,
pois são muitos os que querem colocar os filhos lá. Ao chegarmos, pensei em desistir, pois haviam muitos pais no
pátio da escola, em um clima nervoso, aguardando seus pequenos terminarem a prova para saberem se seriam
aprovados ou não. No primeiro momento não queriam deixar o Samuel participar pois deveríamos ter inscrito ele para
o processo seletivo, explicamos nossa situação, e eles permitiram que ele fizesse o teste. Enquanto tirávamos xerox
dos passaportes e documentos, uma das funcionárias levou o Samuel para fazer o teste, em albanês. Enquanto
aguardávamos ele na porta, vimos muitas crianças, infelizmente não sendo aprovadas o que nos deixava um pouco
mais apreensivos. Para nossa surpresa e glória de Deus ele foi aprovado, e com uma avaliação muito boa! A primeira
etapa já foi, e ele está matriculado! Agora oramos para que tenhamos condições financeiras de manter ele lá!

Samuel em frente a escola, no dia do teste!

Já conseguimos nos envolver bastante nas atividades ministeriais, Deus tem sido bondoso conosco nos dando a
oportunidade de servilo em tão pouco tempo de estudo da língua. Nossas aulas encerram nesta semana pois nossa
professora terá férias e viajará por algum tempo, enquanto isso estudaremos em casa. O Samuel encerrou as
atividades na Kopesht (pré escola) e está tendo aula de albanês em casa também.
Neste tempo já estou envolvido auxiliando a implantação de um projeto missionário com esportes em uma cidade
vizinha, Shëngjini (uma cidade na praia), onde ainda não há igrejas. Estamos tendo uma frequência de 30 meninos
aproximadamente, durante 2 dias da semana. Visitamos a escola deles, algumas casas e eles tem se aproximado

.
Em Shëngjini, futebol na praia.
Também temos visitado o interior, e estamos mapeando as cidades do norte da Albania que não tem nenhuma
presença do evangelho. Durante as idas lá, aproveitamos para conhecer algumas pessoas, evangelizar e entregar
algumas bíblias. As experiências tem sido maravilhosas, encontramos algumas pessoas (mulçumanos e católicos) bem
fechadas ao evangelho e desconfiadas, e outras com o coração aberto para receber a palavra. Na última cidade que
visitamos semana passada, Kalvat, uma cidade onde segundo os moradores nunca tinha nenhum missionário,
levamos junto um albanês, ele é cristão e mora em nosso prédio, para nos mostrar o caminho. E graças a Deus por
ele ter ido conosco, tivemos a oportunidade de encontrar dois meninos, pastores de ovelhas, que receberam com o
coração aberto o evangelho, distribuímos bíblias para eles, combinamos de voltar para continuarmos falando sobre o
evangelho. Porém na saída o administrador da cidade nos parou e pediu para que não voltássemos mais lá,
explicamos que estávamos apenas levando a Palavra de Deus, mas respondeu que ele tem a igreja católica lá e pois
eles não precisam da Palavra de Deus pois a igreja é mais do que a Palavra de Deus. Desejamos voltar lá, estaremos
orando e pedindo o favor de Deus para que possamos retornar naquele lugar.

Meninos citados no texto acima recebendo as bíblias.

Uma vez a cada mês, as três igrejas da cidade de Lezha se reúnem para cultuarmos juntos, recebi o convite dos
pastores para ministrar a palavra, pude fazer isso com o auxílio do missionário Rafael Tartari na tradução, foi um
tempo agradável com os irmãos.
Iniciamos na igreja os cultos caseiros, que se realizarão a cada 15 dias nas casas. Abrimos as portas da nossa para
recebêlos, foi uma reunião muito agradável!

1º Culto caseiro em nossa casa.

Aconteceu o encerramento da Kopesht onde o Samuel frequentava, projeto cuidado por uma missionária brasileira,
para beneficiar os ciganos. Auxiliamos contando história para as crianças mostrando de maneira lúdica como
precisamos de Jesus para limpar nosso coração. E na semana seguinte auxiliamos na decoração e na festa de
encerramento para as crianças.

Contação de história.
A Ju tem sem sensibilizado com o sofrimento que as mulheres albanesas convivem diariamente, nossa professora tem
compartilhado e confirmado as agressões físicas que a maioria enfrenta dentro dos seus lares, do esposo e da sogra,

e também as violentações sexuais. No encerramento da Kospesht a Ju e outras missionárias fizeram um trabalho
voluntário com as mães ciganas, para cuidar um pouco delas e ministrar a Palavra de Deus.

Ju massageando os pés de uma mulher que acabou de ganhar bebê.

Anexamos mais algumas fotos nestes links abaixo!
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Amados continuem conosco em oração, convidamos vocês a orarem por
estes motivos!
 Agradecendo a Deus pelo que Ele tem feito e já respondido; por nossa saúde e aprendizagem da língua
 Agradecendo a Deus pela escola do Samuel e pedidno a provisão para que ele possa estudar lá;
 Oramos por um carro, pois isso facilitará a atuação no ministério já que não há transporte dentro da nossa cidade, e
para algumas cidades vizinhas é muito restrito;
 Por essas pessoas que tem sido alcançadas, e para que possamos ter acesso a estas cidades do interior;
 No final do mês iniciará o Ramadã, já há faixas pela cidade saudando o Ramadã; reformas na mesquita; oramos
para que nesse período onde eles buscam a purificação, tenham a oportunidade de conhecer o evangelho, que de fato
os aproximará de Deus,
 Estaremos viajando para Polônia no final da semana, de trem e vários ônibus, encontrar uma equipe de missionários
para evangelismo e também teremos a oportunidade de estudar um pouco de inglês para facilitar ainda mais a
aprendizagem da língua albanesa que é feita através do inglês. Ore para que façamos uma viagem segura e
possamos alcançar vidas lá.

 Ore pela igreja albanesa, para que a cultura forte não impeça o poder de Deus;
 Pela fidelidade dos parceiros nesta missão.
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
Missionários em 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.

