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Rendei graças ao SENHOR, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para
sempre.
Salmos 107:1
Kremtoni Zotin, sepse ai është i mirë, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë.
Psalmet 107:1

Chegada da Julia!
A chegada da nossa amada filha, está próxima. Falta aproximadamente um
mês (data prevista 15/09) para a nossa brasileira/albanesa nascer! E com o tempo
se aproximando nossa expectativa e emoções se afloram!
Continuamos pedindo a sua ajuda e oração para que o Senhor continue cuidando
de tudo com relação ao parto, (médico e equipe), bem como aos recursos
financeiros para que isto ocorra.
Irmãos, infelizmente ainda não temos o valor total para as despesas médicas,
mesmo que nosso desejo seria de têlo, para ficarmos mais seguros e com uma
preocupação a menos, devido a burocracia e demora que pode ocorrer para chegar
o valor até aqui.
Mas ao mesmo tempo, há confiança em nosso coração de que no tempo certo
teremos, que o mesmo Deus, misericordioso e bondoso, que nos cuidou até aqui,
não nos abandonará! Obrigado a vocês que em amor tem nos mantido aqui!
Conclusão do ano letivo escolar!
Com muita alegria recebemos a notícia que o Samuel concluiu o ano escolar
com nota máxima em todas as matérias, ganhando assim o certificado de "melhor

aluno do ano escolar'! O que era uma grande preocupação quando chegamos, a
aprendizagem do Samuel, se transformou em uma enorme alegria! Glória a Deus!

Igreja na Sérvia
No mês passado tivemos a oportunidade de estar com os irmãos da Sérvia, onde
pude compartilhar a Palavra do Senhor com a sua amada Igreja que se reúne em
uma casa (especificamente ciganos) na Cidade Pançevo. Percebemos que os
países da região dos balcãs tem necessitado da pregação do Evangelho.
Roguemos ao Senhor da seara para que envie obreiros a esses campos.

Batismo!
Tivemos o batismo do Gazilind, um jovem de família mulçumana que ainda
quando criança foi enviado para um orfanato por ter perdido seus pais. Agora, com
a maior idade e com uma profissão ele retorna para a cidade de Lezha, a fim
continuar a sua vida aqui. O que nos alegra muito é o fato dele estar interessado
nas coisas de Deus e demonstrando um grande desejo em servílo. No seu batismo
ele declarou: Eu perdi a minha família quando criança, mas na igreja eu ganhei
outra ainda maior.

Mais uma oportunidade de servir no Centro Josué!
Tivemos a oportunidade de auxiliar na festa de encerramento/formatura e na
Escola Bíblica de Férias do Centro Josué (creche e préescola para as crianças
ciganas, dirigida pela missionária Norma Telles). É sempre uma alegria estar com
eles!

Primeira Pregação Totalmente em Lígua Albanesa!
Que alegria! Não víamos a hora deste dia chegar! Nossa comunicação tem
melhorado a cada dia no envolvimento com o povo, mas para eu pregar ainda não
me sentia seguro. Então, preparava algumas partes em albanês (geralmente a
introdução e alguns versículos) e o missionário Rafael Tartari me auxiliava com a
tradução. Até que há poucos dias chegou o momento de dirigir o culto, o louvor e
pregar em albanês sem tradução! Grato pelo auxílio do grande amigo até aqui,
porém era o que almejávamos desde que chegamos! Ainda temos muito a aprender
e estudar, porém o primeiro passo foi dado!

Por favor, continuem intercedendo em nosso favor, sua oração é importante e tem
nos sustentado aqui!
Em breve entraremos em contato contando de como foi a chegada de nossa
pequena Julia!
Com gratidão em nossos corações, nos despedimos!
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
Para contato no Whats App:
Francis: +355 697010698
Juliana: +355 697010697

