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Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu
galardão."
Salmos 127:3

"Ja, bijtë janë një trashëgimi që vjen nga Zoti; fryti i barkut është
një shpërblim."
Psalmet 127:3

Estes últimos dias foram intensos e cheios de atividades!
Nossa pequena Julia chegou no dia 14 de setembro trazendo grande alegria! Em
todo o momento vimos a boa mão do Senhor e sentimos o Seu amor através da
vida do irmãos, que neste processo estiveram conosco, nos suportando em amor.
Não temos palavras para agradecer todo o suporte financeiro que recebemos para
que pudéssemos realizar o parto.
O serviço médico e hospitalar nos surpreendeu. Tivemos muita atenção e
profissionalismo por parte de toda a equipe do hospital. O Senhor nos agraciou não
só com o médico cristão, mas também com uma enfermeira, que foi muito
atenciosa!
A recuperação da Juliana foi muito rápida e tranquila!

Junto com o nascimento, reiniciou o ano letivo aqui e também todas as atividades
da igreja (exceto os cultos) que haviam dado uma pausa devido as férias de verão.
O Samuel continua com seus desafios na escola, com relação a língua albanesa.
Pedimos que quando lembrarem, intercedam por ele. Ele tem se mostrado um
menino muito esforçado e dedicado em sua aprendizagem!
Um outro motivo de grande alegria pra nós, foi a visita dos pais da Jú aqui na
Albânia, eles chegaram um dia antes da Julia nascer e ficaram um mês e meio
conosco. Foi muito bom estar com a família perto nesse momento tão significativo.
Foi uma benção pra nós a presença deles aqui, foram prestativos nos auxiliando no
que era possível, para o Samuel foi bom estar próximo dos avós, ele não os via há
um ano e meio, e ele soube aproveitar cada momento ao lado deles.

Apresentação do Samuel na escola.

Jú levando sua mãe para conhecer um pouco da cultura albanesa!
Algumas semanas após o nascimento da Julia tivemos a satisfação de receber em
nossa casa a visita dos irmãos da igreja. Essa visita faz parte da cultura albanesa,
quando nasce uma criança eles vão até a casa da família para parabenizar os pais
e desejar uma vida longa à criança. Foi um tempo muito e agradável e
aconchegante ter os irmãos conosco em nossa casa.
Um pouco depois disso, tivemos a alegria de apresentar a Julia à igreja, e juntos
agradecermos a Deus pela sua vida, pedindo que o Senhor a guie no seu bom
caminho.

Alguns dias antes do parto a Juliana teve mais uma vez a oportunidade de servir no
Centro Josué (creche que atende as crianças ciganas), ministrando uma formação
pedagógica para as professoras, antes do início do ano letivo aqui.
Mesmo nos últimos dias da gestação, e com o calor intenso que fazia aqui, foi
motivo de grande alegria pra ela servir ao Senhor com a sua formação, e abençoar
este Centro.
"Foi gratificante ver o interesse delas e o desejo de quererem aprender mais para
trabalhar com estas crianças"  Juliana.
Grandes são os desafios diários das professoras e diretora, naquele espaço que
está ficando pequeno devido a demanda!

Educadoras do Centro Josué e Juliana com a Julia ainda na barriga!
Nosso coração é grato por ter você conosco. Pelo seu comprometimento, por não
esquecer de nós! Obrigado!
Sabemos que isso é obra do Senhor, e o louvamos por sua vida!
Obrigado pelas ofertas de amor, obrigado por suas interseções em nosso favor!
Com carinho,
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 ou uma mensagem
avisando!

Para correspondência postal:
Kutia postal, 288
4500  Lezha  Albania  Europa
Para contato no Whats App:
Francis: +355 697010698
Juliana: +355 697010697

