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

Albânia  aos queridos amigos!
Vinicius da Fontoura <vinicius.p.fontoura@gmail.com>
Para: Vinicius da Fontoura <vinicius.p.fontoura@gmail.com>

19 de maio de 2017 21:54

Porque, se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação; e
ai de mim, se não anunciar o evangelho!
1 Coríntios 9:16
Sepse, në qoftë se unë predikoj ungjillin, s'ka asgjë që unë të mburrem,
sepse kjo është një nevojë që më është ngarkuar; edhe mjerë unë,
po nuk predikova ungjillin!
1 korintasve 9:16
Somos gratos ao nosso bom Deus, pois além de termos a obrigação, temos também o
privilégio de anunciar o evangelho do nosso Salvador.
O Senhor tem sido bondoso conosco, nos guardando e nos cuidando em todas as coisas.

CHEGADA DA NOSSA PRINCESA!
Em setembro é a previsão para a chegada da Julia, mais uma bênção que o Senhor nos enviou!
Aguardaremos o seu nascimento aqui na Albânia. A gravidez está sendo tranquila e a pequena tem
se desenvolvido de forma saudável! Estamos fazendo o acompanhamento mensal em um hospital na
capital, e o Senhor nos providenciou um médico cristão! Deus até aqui tem suprido os valores para
as consultas e exames, e cremos que assim será até o final. Por sermos estrangeiros aqui,
precisamos usar os hospitais privados e gostaríamos de contar com a ajuda dos irmãos, que até aqui
tem nos suportado tão fielmente em oração e financeiramente. Não temos palavras para agradecer!
Temos o desafio de levantar ainda aproximadamente 600 euros (R$ 2.400,00), específico para o
parto, até o início de setembro. Estamos cientes do momento econômico em que o Brasil se
encontra, mas cremos que o Senhor pode fazer este milagre!

UM POUCO DE ONDE TEMOS TIDO A OPORTUNIDADE DE SERVIR
No mês de Abril, tive a oportunidade de servir (de acordo com minhas limitações) fazendo a
pintura do Centro Josué aqui em Lezhë, dirigido pela missionária Norma Teles, que atende
especialmente as crianças ciganas. A recompensa que recebi foi a melhor possível, ao final do
trabalho algumas crianças se aproximaram com gratidão dizendo: TË LUMSHIN DUART, uma

expressão usada aqui na Albânia que em português é algo parecido com "abençoadas sejam as tuas
mãos".

Aqui na Albânia, estamos nos aproximando do final do ano letivo, e como de costume as turmas
de 1º ano fazem uma festa nesse período, a qual eles chamam de Festa do Alfabeto (Festa e
Abetarës) onde as crianças comemoram a alfabetização. Neste evento tivemos a imensa alegria de
ver o Samuel cantando, dançando e declamando poema em albanês. Ao final, tanto o diretor da
escola como a professora se mostraram surpresos e alegres com o fato do Samuel ter se amoldado a
cultura albanesa e aprendido a língua com tanta facilidade. Com o nosso coração cheio de alegria
glorificamos a Deus por esta bênção!

Samuel com sua professora e o
diretor pedagógico da escola.

No dia 1º de junho, comemorase o dia da Criança na Albânia, e a Ju teve a oportunidade de
servir no Centro Josué, com as crianças ciganas. Fazendo máscaras para brincarem, puntando seus
rostos e as unhas das meninas. Foi um dia de alegria para as crianças! (foto 1)
Os encontros com a Mrika continuam, e ela se mostra cada vez mais aberta ao evangelho. Vemos
ela sendo atraída pela Palavbra de Deus e como é lindo contemplar isso! Ainda são muitos os
desafios, mas ela tem dado passos importantes!
Pela primeira vez aceitou o convite e foi ao culto conosco no domingo! Continuemos orando a
favor dela! (foto 2)
A Juliana tem participado e acompanhado a missionária Henriqueta em alguns encontros com
mulheres em Prush, uma região próxima de Tirana (capital). Se reúnem aproximadamente 35
mulheres semanalmente para aprenderem sobre a palavra de Deus. Não há igreja próxima ao local.
Tem sido uma ótima experiência estar com elas na última quintafeira de cada mês, testemunhando
e aprendendo mais sobre a cultura dessas mulheres com histórias tão sofridas. (foto 3)
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RAMADÃ
No dia 6 de junho começou o jejum do Ramadã. O nono mês do calendário islâmico, no qual se
acredita que o profeta Maomé recebeu a revelação da parte de Alá (como os muçulmanos
denominam o Deus TodoPoderoso), dos primeiros versos do Alcorão.
Este é um momento propício para que o amor de Deus se revele e muitos encontrem a verdade.
Esta faixa, colocada no centro da cidade onde moramos diz o seguinte: "que o Ramadã traga paz nos
corações de suas famílias.

Nos ajude em oração!
Louvando a Deus pelo seu cuidado até aqui!
Pelas pessoas que tem ouvido o evangelho, que permaneçam
Para que levante intercessores fiés.
Para que levante mais mantenedores e apoiadores para este projeto.
Pela gestação da Juliana e o nascimento da Julia!
Para que neste tempo do Ramadã pessoas sejam alcançadas em favor do evangelho.

Com gratidão,
Francis, Juliana, Samuel e Julia Marques

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

