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Salmos 100:1,2
Celebrai com júbilo ao SENHOR, todas as terras.
Servi ao Senhor com alegria; e entrai diante dele com canto.

Psalmi 100:1,2
Dërgojini klithma gëzimi Zotit, o banorë të të gjithë tokës!
I shërbeni Zotit me gaz, ejani para tij me këngë gëzimi.

Nos alegramos em Deus por mais um ano de vida. O ano de 2016 foi excelente, muitas alegrias,
muitas portas abertas, muitos trabalhos realizados, muitas oportunidades aproveitadas e muita
satisfação em servir o nosso bom Deus.
Queremos compartilhar com vocês como foram esses últimos dois meses em terras albanesas.

No início do mês de dezembro começamos a observar algumas tímidas decorações de natal, que com
o passar dos dias foram aumentando. Significava que o "espírito natalino" estava no ar, e com a isso
uma ENORME oportunidade de comunicar o evangelho com as pessoas, lembremos que a Albânia é

um país de maioria muçulmana por isso qualquer pretexto se torna importante numa realidade
dessas. E o Natal é, sem dúvida a maior das oportunidades.
Como igreja, Guri i Themelit em Lezha, recebemos da Samaritan's Purse International Relief 600
caixas de presentes juntamente com livros evangelísticos para serem entregues às crianças. Com
isso, pedimos uma reunião com o secretário de educação em Lezha e circunvizinhança a fim de
recebermos autorização para entregarmos alguns presentes em escolas e também para entregarmos
convites para uma programação no prédio da igreja, a única ressalva que o Secretário nos fez, foi a
seguinte; que não falássemos de religião, nós deixamos claro que a nossa única intenção era falar
do Natal e o seu significado. Ele então nos autorizou.
Fomos a uma escola que fica perto do prédio da igreja para entregarmos convites para uma
programação de natal que aconteceria no sábado seguinte, entregamos aproximadamente 200
convites, e por uma questão de controle (da quantidade de presentes) somente quem o tivesse
poderia entrar, para nossa surpresa, no dia do evento apareceram muitas outras crianças com
convites falsos (fizeram cópia) o que gerou uma certa confusão que em seguida se resolveu.
Fizemos cinco apresentações com aproximadamente 50 crianças de cada vez, além das canções e da
peça teatral, anunciamos de forma clara a salvação que há somente em Jesus Cristo para aquelas
crianças. O nosso pequeno Samuel participou ativamente da entrega desses presentes com grande
alegria!

Fomos também a uma pequena cidade próxima de Lezha. Lá entregamos presentes em duas escolas,
e o que mais nos surpreendeu foi o fato de poucos saberem que o Natal significa o nascimento de

Jesus. Deixamos um bom contato naquela região, e pretendemos em breve voltar lá para de alguma
forma dar continuidade aquele trabalho.

Estivemos também com a missionária Norma no Centro Josué para juntos celebrar o Natal com
aqueles preciosas crianças.

Além desses lugares citados, entregamos presentes e comunicamos a graça do Senhor em outras
duas cidades no sul da Albânia, Saranda e Himarë. Em Saranda fizemos uma apresentação
evangelística com crianças de um orfanato, e foi muito lindo ver o interesse delas na mensagem que
estávamos passando. Em Himarë encontramos um missionário brasileiro chamado Antônio, e juntos
fomos a uma escolinha de futebol para encontrar aquelas crianças e entregarlhes os presentes
juntamente com a preciosa mensagem de Cristo.

A caminhada da Juliana com a Mrika continua sendo uma grande alegria pra nós! Os laços estão se
estreitando com o passar do tempo e o mais lindo é ver Cristo sendo formado na vida dela! Ela por
vontade própria já tem participado dos encontros, quando dizemos vontade própria é por iniciativa
dela! Ela já vem sem precisarmos fazer o convite e sem precisarmos buscála! Claro que sempre que
é possível vamos até lá, pois a caminhada é longa! Ela tem aproximado de nós sua sobrinha de 19
anos e o sobrinho de 13 anos, oramos para que Deus alcance o coração deles!

Juliana e Mrika no culto de Natal na igreja.
Acredito que vocês puderam acompanhar algumas notícias a cerca do rigoroso inverno no Leste
Europeu, por aqui tivemos por alguns dias a temperatura máxima abaixo de zero, o que acarretou no
congelamento do encanamento de muitas casas, nós ficamos 10 dias sem água encanada, mas
apesar do frio e dessa circunstância da água, somos gratos ao nosso Senhor porque em tudo Ele tem
cuidado de nós.

O estado em que ficaram alguns canos em nossa
cidade.

Há alguns dias fomos desenganados por alguns médicos a respeito da saúde de nossa pequena Julia.
Estavam desconfiados de uma suposta displasia no quadril, fomos orientados a usar um suspensório
nela até o 6º mês. Chegamos a comprar e utilizar por 15 dias. Mas algo nos inquietava e fomos
buscar outras opiniões. Mandamos o diagnóstico e as fotos da ecografia para um ortopedista no
Brasil, que nos orientou a repetirmos os exames e procurar um 3º ortopedista aqui, pois aquele
equipamento que a Julia estava usando não era adequado segundo a opinião dele. Repetimos a
ecografia em outro hospital, e fomos a um ortopedista indicado pela embaixada brasileira. Graças a
Deus, no diagnóstico constatou que a Julia não tem a tal displasia e que se continuássemos usando
aquele aparelho, isto sim acarretaria graves problemas nela. Louvamos a Deus pois Ele tem cuidado
de cada detalhe!

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

