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Relatório 2016

Amados irmaos e irmas e apoiadores de missao, agradecemos primeiramente a
Deus por um ano cheio de lutas e vitórias que deixamos para trás e por esse
novo ano que se inicia,  e a vocês que tem orado e apoiado a missao.  Temos
muito para agradecer:

Nesse ano conseguimos o registro final que faltava para nossa missão diante dos
órgãos alemães. Houveram muitos empecilhos e custos, porém a fidelidade de
Deus é real e nos concedeu esta vitória.

No  início  de  2016  tivemos  que  nos  reestruturar  pelo  fato  de  a  missionária
Tatiana ter  casado em dezembro de 2015 e se mudado para a Baviera,  onde
assumiu um campo missionário, juntamente com seu esposo, Wolfgang, em uma
das regiões mais católicas e idólatras da Alemanha.

Tivemos muitas alegrias com o projeto árabe que está, apesar das dificuldades e
falta de recursos financeiros, se desenvolvendo muito bem. Estamos formando
discipuladores  e  missionários  entre  eles,  não  somente  com  os  adultos,  mas
também com as  crianças.  Eles  gostam muito  de  louvar  a  Deus,  e  para  isso
ajudamos ensinando-os a tocar instrumentos musicais, técnica vocal, etc.

O  projeto  árabe  realizou  algumas  missoes  em  país  islâmico,  nao  estaremos
apresentando  relatório  aqui  por  questoes  de  seguranca,  mas  pedimos  que
continuem a orar por esse projeto e contribuir.

No  mês  de  junho  tivemos  a  alegria  de  receber  a  doação  de  300  novos
testamentos em árabe, 160 dos quais financiados por uma igreja de Sinop e o
restante doado por um empresário holandês.

Esse  ano  o  material  de  preparação  para  o  batismo,  escrito  pelo  Rolf,  foi
traduzido para o Árabe e os materiais restantes estão em fase de tradução.

Temos organizado para que em 2017 os nossos materiais sejam traduzidos para o
inglês, italiano e português.

Assim vemos que estes 13 anos de missão está se aproximando cada vez mais do
cumprimento das profecias que Deus nos concedeu,  de que muitas portas se
abririam.

No dia 24 de setembro de 2016 tivemos nosso primeiro seminário de missões,
que foi muito abençoado. Contando com uma caravana do Brasil e missionários
da Europa. Foi realizado com o intuito de apresentar os desafios da missão na
Alemanha e buscar apoio.



Procuramos  colocar  de  forma bem resumida  o  que  se  passou  em 2016,  mas
temos muito para contar a respeito do que Deus tem feito, e podemos afirmar,
que sem o apoio de vocês não teríamos ido tão longe. Nesse ano que passou
Deus nos sustentou de forma miraculosa. Somos gratos a Ele por ter usado vocês
nesse processo. Que o Senhor lhes abençoe grandemente por isso.

Fraternalmente em Cristo.

Rolf J. Dietz Eisabete Dietz
Presidente Coordenadora de projetos
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