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INFORMATIVO MISSIONÁRIO DO PROJETO ROMÊNIA

Graça e paz!

Viemos compartilhar com os irmãos muitas novidades e
acontecimentos em nossa vida e ministério para que
continuem orando e agradecendo conosco ao Deus Soberano.

No mês de abril fomos surpreendidos com o fato de que meu
passaporte iria expirar no início de maio, o que me levou a
fazer uma viagem às pressas para a Romênia. Apesar de
muitos imprevistos e tempo limitado (dez dias), conseguimos
todos os documentos necessários. 

JULHO, 2022

Após duas semanas em casa, em junho precisei
viajar novamente aos EUA para a assembleia
geral da PCA (Igreja Presbiteriana), sendo
convidado a apresentar o ministério de
discipulado com o qual trabalho (WDA -
organização mundial de discipulado) no stand.
Foi uma experiência única para mim, bastante
prazerosa, em que tive a oportunidade de
conhecer missionários, pastores e ver o avanço
do Reino de Deus.

Ao mesmo tempo, preguei em várias igrejas romenas, participei de um evento evangelístico, visitei
família e fiz contato para nossa estadia lá. A volta se deu pelos EUA, aonde tive outro imprevisto num
dos trechos em que voei, o que me fez comprar outra passagem de última hora. Lá pude pregar em
duas igrejas romenas.
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Finalmente estamos prontos e temos a data da nossa saída daqui da Paraíba: 05 de setembro.
Compramos as passagens daqui para São Paulo e estamos tentando comprar o trecho para
Bucareste. Passaremos poucos dias em SP, onde nos despediremos da família da Carol e assim,
finalmente, embarcaremos para a Romênia. Portanto, o que nos restou de julho e agosto estamos
usando para arrumar as malas, vender as nossas coisas e fazer os demais preparativos, ainda
tentando completar o que nos falta de recursos para a viagem e sustento.

Toda nossa mudança, incluindo passagens para todos, documentos e check-up de saúde, mobília e
compra de veículos está em torno de R$142.000,00 (23 mil euro). Temos, contando com a venda
dos nossos carros, mais algumas ofertas que já recebemos R$ 81.000,00, faltando cerca de 
R$ 61.000,00 (cerca de 10.200 euro).

Damos graças a Deus por sua condução em todo esse processo.
Agradecemos por cada um de vocês fazer parte de nossa equipe, por suas orações e
contribuições.

Por nossa viagem para a Romênia, por todo esse período de arrumar malas, vender os carros,
por nossos filhos e suas emoções.
Para encontramos uma casa boa para morarmos, que pode ser transitória, apenas para
chegarmos no país.
Pelas finanças - viagem, casa, carro.
Orem por Daniel, que quebrou o dedo do pé no domingo e é um menino muito elétrico e está
com dificuldades para ficar sossegado.

Motivos de gratidão:
1.
2.

Pedidos de Oração:
1.

2.

3.
4.

Estamos completamente gratos por suas orações e suas contribuições pontuais para a viagem com
aquilo que Deus colocou em seu coração. Se desejar ser nosso parceiro nessa caminhada
missionária da Romênia, por favor, entre em contato conosco. 

No amor de Cristo,
Família Frîncu

AGRADECIMENTOS E ORAÇÕES

DATA MARCADA PARA ROMÊNIA 

IGREJA DE RIO TINTO

Nos últimos meses o Nordeste foi acometido de fortes chuvas que
causaram muitas enchentes que deixaram muitos desabrigados e mortos.
Aqui em Rio Tinto, também sofremos com as chuvas, princpalmente os
membros de nossa Igreja, nossas programações foram afetadas devido a
poucas pessoas conseguirem frequentas a Igreja.

Inclusive, gostaria de pedir suas orações pelo futuro Igreja neste período
de transição em que vamos sair daqui e ir para Romênia. Ore também por
nossa questão financeira, visto queo valor que seria destinado a nós pela
igreja até o fim do ano, infelizmente não será mais possibilitato, o que leva
a uma perda considerável em nosso orçamento missionárario. 
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