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Hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é o Messias, o Senhor!

"Sepse sot në qytetin e Davidit lindi për ju një Shpëtimtar, që është Krishti, Zoti!"
Lc 2:11

Mais um Natal que se passou e nos alegramos ao lembrar o nascimento de Cristo, lembrando que
a vinda do Nosso Senhor Jesus a esse mundo é o que nos proporciona a salvação e nos aproxima de
Deus.

Temos muitos motivos de alegria para compartilhar, o Senhor tem feito grandes coisas por nós!
De tantas notícias que queremos contar, uma é muito especial para nós, ESTAMOS ESPERANDO
UM BEBÊ, ainda é bastante recente, mais os exames já apontaram a gravidez da Jú, o que nos
deixou MUITO felizes. O Samuel já orava a mais de um ano por isso, e agora ele já faz planos de
como vai ajudar a cuidar e ensinar o irmãozinho(a).

Há alguns dias antes do Natal fizemos um trabalho em um orfanato no sul da Albânia, na Cidade
de Saranda, fronteira com a Grécia. Como em todo orfanato, ao chegarmos, encontramos muitas
crianças carentes, pedindo por um abraço. De fato, elas estavam muito receptivas a mensagem do
evangelho, fizemos algumas brincadeiras e experiências, atuei como o “Çmendur Shkencëtar” ou,
o Cientista maluco. Através de brincadeiras anunciamos a salvação em Jesus Cristo para elas.
Entregamos uma caixa de presente para cada criança, contendo um kit básico de higiene e alguns

Entregamos uma caixa de presente para cada criança, contendo um kit básico de higiene e alguns
brinquedos, isso foi possível devido algumas organizações que arrecadam em países como a
Inglaterra e Alemanha e trazem para distribuir na Albânia.

Um trabalho de entrega de presentes e literatura bíblica também foi realizado na cidade onde
moramos, Lezha. Juntamente com alguns irmãos que congregam na igreja e o missionário Rafael
Tartari, participamos de uma parte da entrega dos presentes nas escolas. Isso foi possível graças a
uma parceria com a Organização Samaritan's Purse, que além de doar os presentes, também doam a
literatura bíblica na língua albanesa.

Um outro acontecimento muito marcante, foi um encontro que a Jú teve com a Mrika, "a amiga
que mora na montanha". Sentadas em um muro, no alto da montanha tiveram um momento muito
especial. A Jú estava com um aparelho onde contém todo o Novo Testamento em áudio, ideal para
as pessoas que não sabem ler ou que tenham alguma dificuldade na visão. Colocamos o livro do
evangelho de João para ela escutar, e quando chegou no capítulo 3, especificamente nos versículos

evangelho de João para ela escutar, e quando chegou no capítulo 3, especificamente nos versículos
1517, ela se emocionou muito e dizia que aquelas palavras eram muito fortes para o seu coração.
Ela se perguntava como Deus podia amála se ela era pecadora... oramos com ela e saímos com o
nosso coração cheio de alegria por ela ter compreendido a obra de Cristo em seu favor.

Foi feita também uma visita à mãe da Angjelina. Angjelina é uma senhora que frequenta a igreja
a poucos anos, ela nos acolheu muito bem em nossa chegada e desde lá temos desenvolvido uma
relação carinhosa com ela e seu esposo. Muitas vezes ela nos convidou para visitar a sua mãe que
já está com muitas dificuldades de saúde, e em uma noite quando a Jú levava algumas mulheres da
igreja em casa, após uma reunião ela teve essa oportunidade de visitar essa senhora juntamente
com nossa professora de língua albanesa. Conversaram com ela, falaram do evangelho e oraram
juntas. Na semana seguinte Angjelina com mita alegria pediu que retornássemos lá pois sua mãe
estava muito alegre e havia melhorado muito após a oração. Cremos que mesmo no final de sua
vida, Deus pode operar seu poder Salvador na vida dela!

Um último acontecimento que nos alegrou muito é sobre a Escola do Samuel. Quando estávamos
no processo de organizar a nossa vinda para a Albânia, a nossa maior preocupação era com a escola
e a aprendizagem do Samuel. O Samuel tem se esforçado na aprendizagem e tem sido muito

responsável com suas tarefas escolares. Recebemos o primeiro boletim dele e ele recebeu o conceito
mais alto em todas as disciplinas "SHKËLQYSHËM", que seria o equivalente a excelente.
Muitos de vocês têm acompanhado, orado e nos apoiado nesta causa, e nós louvamos a Deus pois
sabemos que isso é fruto de oração!

Motivos de oração:
 Louvor a Deus pois até aqui tem nos sustentado;
 Orar pela gravidez da Jú, para que tudo corra bem e Deus a preserve com saúde.

 Pelas crianças do orfanato, para que acima de tudo conheçam a Deus como o bom Pai.
 Pela vida da Mrika, que o Senhor continue se revelando a ela por meio da Sua Palavra.
 Pela conversão da mãe da Angjelina.
 Gratidão a Deus pela vida do nosso pequeno missionário, Samuel.
 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 enviando 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!

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

