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"E eles cantavam um cântico novo: Tu és digno de tomar o livro e de abrir seus
selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de
toda tribo, língua, povo e nação.”
Ap. 5:8
A situação dos refugiados que viajam em direção à Europa continua dramática. Todos os dias os noticiários
internacionais destacam a situação precária que muitos deles sofrem para poder sobreviver. E até
chegarem ao Velho Continente, eles já passaram por muita coisa: viagens que duram meses, longas
travessias a pé no deserto e também no frio, além de deixar tudo para trás na esperança de um novo
começo, uma nova vida.

Por isso, junto com outros missionários, que servem na Albânia, fizemos a segunda viagem para trabalhar
com esse povo, agora, na fronteira da Croácia com a Sérvia aonde está a maior concentração de
refugiados. Sabemos que existe uma manobra (por sinal bem organizada) de “islamização da Europa”,
temos lido e ouvido isso nos noticiários e principalmente sentido em cada uma dessas viagens. Sabe‐se
que 99% dos refugiados são muçulmanos, um dos homens que participou do atentado que ocorreu na
França, passou pela Sérvia no mesmo período em que estávamos lá. Mesmo sabendo de toda essa
intenção, somos constrangidos pela Palavra de Deus que nos diz que com o seu sangue, Jesus comprou
para Deus pessoas de TODA tribo, língua, povo e nação.

Nesta segunda viagem tivemos experiências inesquecíveis, pois desta vez trabalhamos na linha de frente
juntamente com a polícia sérvia e croata, tivemos acesso a material evangelístico em quatro línguas,
ÁRABE que é a língua que a grande maioria no Oriente Médio fala, até porque, diz‐se que todo bom
muçulmano deve ler o alcorão em Árabe, FARSI que é a língua falada no Irã, na língua DARI que é falada no
Afeganistão e também em CURDO que é uma língua falada nas regiões do Iraque, Síria, Irã e Turquia.

Material evangelístico nas quatro línguas.
Durante a noite e madrugada, trabalhamos na fronteira improvisada no mato entre a Sérvia e a Croácia,
ali, no meio de agressões, sujeira, desespero de famílias desencontradas auxiliamos a polícia a organizar
filas separando as pessoas por nacionalidade e parentesco.

Naquela primeira noite passei por uma situação que me deixou muito emocionado. Eu fui designado a
separar grupos de cinquenta pessoas, cada grupo entrava em um ônibus que iam para lugares diferentes,
provavelmente aquelas pessoas que não embarcassem no mesmo ônibus não se veriam mais, enquanto eu
estava separando as filas, ao chegar no número cinquenta, passou um mãe com duas crianças pequenas e
o pai ficou separado da família. Eu pedi autorização do policial pra abrir aquela exceção e deixar passar
aquele pai que estava em prantos gritando em inglês: "my family", mas a autorização foi negada. Fui
então até o grupo onde estava a mãe com as crianças e chamei uma pessoa que estava sozinha, sem
parentes e amigos para trocar de lugar com aquele pai e permitir que a família ficasse junta! Essa atitude
causou indignação no policial, mas foi compensada quando aquele pai me abraçou chorando, e ao receber
Bíblia em Árabe que dei para ele, beijando‐a me disse: Eu sou cristão!

Trabalho durante a noite na fronteira improvisada.

No dia seguinte, aquela fronteira foi fechada e as pessoas passaram a ser designadas até estação de trem
de uma cidade chamada Sïd, que está localizada ao norte da Sérvia. Naquele local chegavam ônibus a
cada 20 minutos vindos da Macedônia. As pessoas eram colocadas nos trens que iam lotados em direção à
Croácia. Ali, tivemos a oportunidade de distribuir centenas de literaturas bíblicas, também ajudamos as
Nações Unidas na distribuição de alguns alimentos. Algumas pessoas recusaram o evangelho, dizendo que
Alá não permitia que eles aceitassem, mas a maioria aceitou com um sorriso no rosto e um coração
aberto para ouvir a mensagem do Evangelho!

Trem partindo para a Croácia

Ouvindo o evangelho na sua própria língua, através de

aplicativo no celular.

Esta senhora ao receber o Evangelho, imediatamente beijo‐o e passou ler.

Jovem Allhmed (com a bíblia nas mãos)

Polícia e Nações Unidas fazendo a inspeção no trem.

Finalmente retornamos para Albânia com muita alegria, na certeza de que a Palavra de não volta vazia e
de que o Evangelho, que é o Poder de Deus, salvará a todos quantos que crerem nessa boa notícia. E com
o coração grato, por ter irmãos tão preciosos no Brasil que neste momento estavam intercedendo por
este trabalho!

Aqui em Lezha, seguimos aprendendo a língua e nos envolvendo com a igreja e o povo local. Já
conseguimos nos comunicar razoavelmente bem, mas ainda temos muito o que aprender!
Estamos auxiliando em projetos sociais, nas visitas realizadas e no grupo de jovens.
O Samuel está indo muito bem na escola, e até mesmo já pode nos ensinar algumas palavras!

Fotos de uma visita realizada com as mulheres da igreja. Algo importante na cultura são as visitas, quando
acontece algo triste ou feliz para a família é da cultura os amigos fazerem uma vista àquela pessoa. Nesta
ocasião se completava mais um ano do falecimento do filho da irmã Dila (segunda senhor da esquerda
para a direita). Como o inverno chegou, junto com ele o frio, e as casas não tem calefação, as mulheres
foram recebidas com esses sapatinhos de lã para ficarem quentinhas durante o tempo na casa!

Motivos de oração:
 Louvor a Deus pois até aqui tem nos sustentado;
 Orar para que o Senhor complete a obra de salvação nos refugiados que ouviram o Evangelho e por condições para
que consigamos continuar indo até eles;
 Por ocasião do Natal, no final deste mês iremos a uma cidade no Sul da Albânia que faz divisa com a

Grécia, chamada Sarandë, faremos um trabalho de evangelismo e entregaremos presentes e roupas num
orfanato. Ore para que o Senhor alcance o coração daquelas crianças.
 Por nossa saúde, pois o frio começa a se intensificar.
 Pelo fidelidade dos nossos parceiros.

Obrigado irmãos por mais um mês nos suportando e tornando esse trabalho possível. Obrigado pelo tempo
que dispõem a nós em oração, mandando mensagens, nos encorajando e por suas contribuições. Vocês
fazem parte desta obra!

Com gratidão em nossos corações nos despedimos,
Francis, Juliana e Samuel

Para contribuições:
Banco do Brasil: Agência 04162
Conta Poupança 155241
Operação 51
Por favor, após enviar sua oferta de amor, envienos um email avisando!
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