Vinicius da Fontoura <vinicius.p.fontoura@gmail.com>

Notícias!
Vinicius da Fontoura <vinicius.p.fontoura@gmail.com>
Para: Vinicius da Fontoura <vinicius.p.fontoura@gmail.com>

19 de maio de 2017 21:42

"Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, em entranhável afeição de Jesus Cristo.
E peço isto: que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo o conhecimento".
Filipenses 1:8,9
Podemos dizer que nos identificamos com essa fala do Apóstolo Paulo a cerca da igreja de Filipos, Deus é
testemunha da saudade que temos sentido da igreja, dos irmãos, dos amigos e da família que está no Brasil.
Estamos muito felizes com a novidade de um bebê chegando pra vocês, presente de Deus (ps. nos sentimos tios)!
Queremos compartilhar como foram nossos dias aqui neste último mês!
No final do mês de junho as três igrejas da cidade organizaram um retiro para casais ,com recursos enviados do
exterior, pois muitas famílias não teriam condições de cobrir seus custos para este evento. Tivemos um tempo muito
agradável com os albaneses conhecendo mais ainda de sua cultura, e vimos Deus sendo glorificado!

Este último mês foi um pouco atípico para nós, fomos convidados para integrar uma equipe de missionários brasileiros
que fazem um trabalho evangelístico e de apoio as igrejas do leste europeu, o Open Heart, dirigido pelo Pr. Marcelo
Guimarães, como nossos custos seriam baixos, apenas com o transporte, pudemos nos agregar a equipe!
Então, no final do mês de junho embarcamos rumo a um "longo" trajeto, passamos por seis países, de carro, trem e
ônibus e dois longos dias até conseguirmos chegar na Polônia. Em um dos trens que estávamos foi tensa a viagem,
por umas 5 horas aproximadamente, pois tinham cerca de 200 árabes, que praticamente invadiram os vagões
tentando refúgio em algum país, a polícia veio fazer a intervenção e graças ao nosso bom Deus, fomos cuidados e
protegidos durante toda a viagem, chegando seguros ao nosso destino. Nos sentimos tocados com o desespero destas
pessoas para conseguirem permanecer no trem, o que nos faz lembrar delas em nossas orações.

Trem de Podgorica à Belgrado (12 horas)
Fizemos alguns trabalhos evangelístico nestes dois países e apoiamos a igreja local. Um dos lugares que mais nos
impactou foi a visita a um orfanato, quando soubemos que iriamos fazer o trabalho nesse local, esperávamos chegar
lá e encontrar um grupo de crianças, mas para a nossa surpresa ao chegarmos não encontramos nenhuma criança, e
sim meninos adolescentes e jovens que estavam carentes por receber um abraço que expressasse o amor de Deus.
Fizemos teatro, onde o Samuel participou pela primeira vez e estava radiante por essa oportunidade de falar de Jesus!
Louvamos ao Senhor e anunciamos a boa notícia de que por meio de Cristo temos paz com Deus, aqueles jovens
responderam com fé, e um deles foi ao culto no domingo seguinte, o que nos deixou muito feliz! Mantivemos contato
com eles em uma outra oportunidade também, onde tivemos um tempo de comunhão!

Nossa equipe com os meninos do Orfanato

Nossa equipe apresentando teatro
Antes de nos despedirmos da Polônia, na verdade dois dias antes de partirmos, aconteceu algo que nos deixou muito
feliz e agradecido ao Senhor e aos irmãos que estão no Brasil, conseguimos comprar um carro que está em muito
bom estado, por um valor que era acessível a nós de acordo com as ofertas que havíamos recebido para esse fim.
Isto tornou a nossa viagem de volta para Albânia mais agradável e também será MUITO útil para desempenharmos o
ministério na Albânia!
Já com o carro, partimos com a equipe em direção a Sérvia para ficar por cerca de cinco dias, onde além de
anunciarmos a o evangelho em um café brasileiro e também em uma praça ao ar livre, pudemos ter um pouco de
nossa família de sangue conosco, pois meu irmão, sua esposa e filha (Cristian, Paula e Bianca) moram na Sérvia e
trabalham como missionários naquele País.

Nossa família

Culto caseiro na Sérvia

Depois de 25 dias retornamos pra nossa casa, a Albânia! Passamos por muitas fronteiras, sempre com a tensão e a
possibilidade de ter um visto negado, depois de ter dirigido pelas montanhosas e perigosas estradas da Bósnia
Herzegovina e de Monte Negro com muitas curvas e sem acostamento, chegamos em casa guardados pela boa mão
do nosso Deus.
Na Albânia, a Juliana junto com outras duas missionárias, Henriqueta e Solange, tem ensinado alguns cursos para
mulheres e meninas que moram em Shëngjin, uma cidade localizada no distrito de Lezhë onde não tem nenhuma
igreja, e através disso proclamado o evangelho. Estão utilizando isto como estratégia para ter acesso a estas mulheres
que são muçulmanas frequentam assiduamente a mesquita e apesar disto tem se mostradas abertas ao evangelho.
Tiveram dois encontros, no primeiro ensinaram as mulheres a fazer sabão do óleo usado. Elas ficaram admiradas e
falaram: "Vocês precisavam nos ensinar isto no tempo do comunismo, quando recebíamos apenas uma barra por
semana, para toda a família". No segundo foi ensinado cuidado com as mãos e unhas. Também cuidaram e
embelezaram um pouco estas mulheres!

Manicure e Sabão com as mulheres e meninas
Na igreja, devido ao verão e férias aqui, a assiduidade dos membros cai um pouco, pois é a única época que muitos
aqui tem a oportunidade de trabalho. Quando chegamos tive a oportunidade de ministrar a Palavra do Senhor e contar
como foi nossa viagem para os irmãos na igreja.
O Samuel teve uma virose, que no primeiro momento nos preocupou devido ao grande calor que estamos
enfrentando, tememos uma desidratação. Porém graças a Deus e através da oração dos irmãos ele se recuperou
muito rápido e sem grandes problemas!
Amados, há grande necessidade espiritual nesses países que conhecemos. É interessante, e motivo de nossas
orações que na Polônia, na Sérvia e na Bósnia, assim como na Albânia o cristianismo protestante é menor que 1% da
população.

Amados continuem conosco em oração, convidamos vocês a orarem por
estes motivos!
 Louvar a Deus pelo que Ele tem feito e já respondido;
 Agradecendo a Deus por termos percorrido aproximadamente quatro mil quilômetros em diversos países em
segurança.
 Somos gratos a Deus pelo carro que conseguimos comprar na Polônia, e pedimos que os irmãos orem para que
consigamos colocar em ordem toda a documentação sem maiores dificuldades.
 Ore pelas pessoas que ouviram o Evangelho nesses países que passamos, para que se mantenham fortalecidos no
Senhor;
 Ore por esse trabalho que a Jú tem feito junto com outras missionárias S hëngjin, para que haja uma verdadeira
conversão na vida daquelas mulheres ;
 Para que Deus continue preservando nossa saúde;
 Por nossos desafios com a língua;
 Por favor, ore pela fidelidade dos parceiros nesta missão, eles são muito importantes nesta obra.
Gratos a Deus pelo que Ele tem feito, e gratos aos irmãos que de alguma forma estão aqui conosco nos despedimos!
Com carinho e no Amor do Pai,
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.

