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...ó vós, os que fazeis lembrar ao Senhor, não haja descanso em vós... Isaías 62:6
É com agradecimento em nossos corações, que mais uma vez entramos em contato com os irmãos! Deus, pela Sua
infinita misericórdia e bondade, tem nos dado amigos e verdadeiros companheiros neste ministério, vocês, que não
tem descansado para que o nome do Senhor seja anunciado! Obrigado pela sua fidelidade!

Cidade de Lezha ao fundo
No final do mês de agosto, tivemos um acampamento para os jovens aqui na Albânia. Para a organização contamos
também com a família Tartari, missionários brasileiros, e mais três jovens, dois albaneses e uma americana. Entre
o grupo de acampantes tínhamos jovens convertidos. alguns recém convertidos e outros que ainda não tomaram
uma decisão por Cristo. Tivemos um tempo agradável de 3 dias, onde foi ministrado sobre a salvação. O tema do
acampamento era "Corrida da vida"! Apesar de nossa estrutura física ser limitada, não dispúnhamos de cozinha e
nossos alojamentos eram barracas, desfrutamos de uma linda paisagem na praia em Shengjin, próximo a Lezha.
Foi nos dada a oportunidade de servir na organização do retiro, na ministração e na cozinha!
Os jovens estavam animados, e interessados nas ministrações. Louvamos a Deus por esta oportunidade de
anunciar o evangelho!

A maioria dos jovens que estavam no acampamento.

Solange e Juliana preparando os lanches!

Francis ministrando a palavra e Rafael traduzindo.

No mês de setembro reiniciamos nossas aulas de albanês, pois nossa professora retornou das férias!
O mês ainda não terminou e está sendo intenso!
O Samuel completou 7 aninhos, seu primeiro aniversário em solo albanês!
Iniciou o ano letivo aqui na Albânia, e como já esperávamos, tivemos alguns dias difíceis durante a adaptação do
Samuel. Para quem conhece ele, deve ter estranhado esta última frase, pois o Samuel sempre ficou muito feliz em
ir pra escola. Mas desta vez foi diferente, até chegar lá estava tranquilo, seguindo as tradições pediu pra parar e
comprarmos uma flor pra levar para a professora, quando no pátio, nos deparamos com muitas pessoas para a
recepção, falando somente em albanês deixou ele retraído. A escola muito atenciosa, saudou ao Samuel dizendo
que estavam felizes em receber seu primeiro aluno brasileiro, com direito a um cartaz de boas vindas nas
cores verde aamarelo. Mas ainda assim ele estava assustado. Chegou a hora de entrar para a sala e ele não
aguentou, chorou bastante, porém em nenhum momento disse que não iria e nem reclamou, pois sabia que ele
poder estar ali era resposta de oração! Foi chorando, mas com o coração obediente. Durante três dias íamos até a
escola no horário do intervalo para deixá-lo seguro, pois estava muito inseguro porque não entendia ninguém, nem
a professora e nem os colegas.
No final da semana já estava bem,ele ainda está se adaptando mas está seguro.
Ainda não consegue brincar, pois não entende os colegas, e o conteúdo estamos auxiliando em casa, traduzindo as
lições para que possa realizar na escola. Como pais, naturalmente ficamos com o coração apertado, mas vemos a
mão de Deus nos fortalecendo a cada momento que ouvíamos ele pedindo pra voltar pro Brasil, que seria mais fácil
pra ele entender...
Deus tem cuidado de cada detalhe como um Pai bondoso que é, e tem nos dado graça para enfrentar este
momento, obrigado irmãos pelas orações.

Samuel no primeiro dia de aula!
Continuamos servindo com alegria aqui na igreja local, em tudo o que podemos! Louvamos a Deus pelas
oportunidades que tivemos em aprender algumas coisas quando ainda estávamos no Brasil!

Francis e Rafael reformando a parte externa da igreja.
Completaram-se 6 meses desde que chegamos, e somos gratos a Deus pelo privilégio de servi-Lo. Queremos
agradecer aos irmãos que estão "segurando as cordas" para que estejamos aqui. Louvamos a Deus por sua
vida e sua disposição em estar aqui conosco. Nestes 6 meses o Senhor tem cuidado de nós e confiamos nEle para
permanecermos aqui.

Irmãos nos ajudem em oração:
- Louvar a Deus por Seus cuidado e fidelidade até aqui,
- Pela adaptação do Samuel na escola, sua aprendizagem e condições financeiras para mantermos ele lá;
- Pela aprendizagem da língua e nossa aculturação;
- Iniciamos na última semana um trabalho com os jovens na igreja, oremos por direção e sabedoria, e para que os
jovens abram seus corações à Cristo;
- Pelo povo albanês, que sua cultura tão forte não "impeça" o poder de Deus;
- Pelo nosso sustento financeiro, pois devido a alta do euro, temos o desafio de levantar mais parceiros;
- Para que Deus continue preservando nossa saúde;
Desde domingo Francis está na Sérvia, ficará lá por alguns dias, trabalhando com os refugiados, auxiliando
como voluntário, pois precisam de muita ajuda. E principalmente aproveitando a oportunidade para
evangelizar. Pedimos que os irmãos estejam conosco em oração, por portas abertas para a divulgação do
evangelho.
É com gratidão que nos despedimos, desejando que Deus continue a abençoar você!
No amor do rei das nações,
Francis, Juliana e Samuel Marques
Missionários em Lezha, Albânia - Leste europeu

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.

Agora temos uma caixa postal!!!

Para correspondência postal:
Kutia postal, 288
4500  Lezha  Albania  Europa

