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Antes de sair do Brasil, o Pr Glenn 
Clayton me enviou um email com alguns 
pontos de uma possível pregação para o 
culto do meu envio ao campo. 
Infelizmente não tive(mos) essa 
oportunidade de ouvi-lo, mas os pontos 
levantados e as poucas palavras que me 
enviou ressoam dia a dia em minha 
mente e me alimentam. 

O texto é o de Filipenses 4 e um dos 
destaques que ele fez foi a partir do 
versículo 11, com ênfase no verbo 
“aprender”. A aplicação que fez é a de 
que vou (estou) a Croácia para aprender 
– sobre o país, sua gente, sua cultura, 
sua língua; aprender a servir esse povo; 
aprender sobre mim mesma; aprender 
“sobre o maravilhoso Deus de graça que 
me chamou e chama”. Aprender... 

O primeiro desejo, quando se participa 
de uma equipe missionária, não é o de 
aprender, mas o de fazer, e certamente 
era isso o que eu tinha muito claro 
diante de mim, muito embora eu orasse 
a Deus e estivesse a me perguntar o que 
e como fazer. Não há como negar que 

essa também é a expectativa primeira 
da igreja local, dos amigos, dos colegas 
de ministério, da igreja que nos recebe, 
dos mantenedores e demais! Na 
primeira semana na Croácia, ouvi de 
diversas pessoas a pergunta: “e como 
está o seu trabalho, aí?” – claro, a 
pergunta repete-se dia a dia.  

São [apenas] dois meses aprendendo a 
viver longe do seu país, sua família, seus 
amigos, sua igreja, sua regionalidade... e 
a gente descobre o quanto essa 
distância dói! 

São [apenas] dois meses aprendendo a 
viver em outro continente, outro país, 
outra cultura, outro clima (o inverno vem 
por aí! rsrsrs), outra língua, outro povo, 
outra regionalidade... e como é bom ver 
brotar um amor e empatia por todo esse 
conjunto; como é bom poder apreciar o 
novo e sentir-se fazendo parte dele, 
cada dia mais um pouco; como é bom 
celebrar sua alegria e sentir a sua dor, 
porque não é mais dele, é sua também. 

São [apenas] dois meses aprendendo 
mais de Deus, vislumbrando um pouco 

mais de Sua Graça, de Seu Amor, de Seu 
Poder, da Sua Presença Fiel e do Seu 
Agir sustentador e transformador. 

Dois meses como que se esquecendo de 
tudo que se é e tem... para que possa ser 
livre para construir um novo ser e fazer, 
sem, entretanto, se desfazer do que já se 
é e tem. O Espírito de toda verdade vai 
conduzindo esse processo, de sorte que 
o novo seja resultado da vontade de 
Deus. 

Estou aqui. Estou aprendendo.  

 

Emathon*
Termo grego em Fp 4.11, “aprendi” (ἔμαθον). 
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Rápidas 

 30 de maio é o dia do meu aniversário e tive momentos 
muito agradáveis por aqui, iniciando com uma visita de Neda 
que terminou em jantar.  

 

  

 

 Em Varazdin, cidade onde estamos, 
o uso de bicicleta é muito comum. 
Durante este mês, um amado irmão do 
Brasil, que já é nosso parceiro nesse 
Projeto, enviou-nos uma oferta especial 
para comprar bicicletas! Agora, há mais 
duas mulheres transitando de bicicletas 
por aqui! he he he 

Nesse segundo mês, tivemos 
algumas programações especiais: o 
primeiro culto na cidade de Ivanec, 
onde iniciou-se um Centro Cristão há 
três meses. O Projeto Wake 
(wakeboard, show e testemunhos). 
Concerto da Banda Soul Tattoo (com 
testemunho, também) em Novi Marof. 

Caravana Missionária MCE: Será nos 
dias 10 a 24 de outubro de 2012. Uma 
oportunidade para você conhecer mais 
de perto o desafio da região dos Balcãs. 

Haverá uma Conferência Missionária e visita a campos na Croácia, 
Bósnia, Slovênia, Sérvia e Portugal. Contato: ecmi.br@ecmi.org | 
+55 21 2736-9780. 

DEM – No dia 17 de maio, o 
Departamento de Evangelização e 
Misões apreciou e aprovou a 
solicitação da IEC Pernambucana 
para minha vinculação como 
missionária da UIECB. Esse 
vínculo tem uma grande 
importância nessa trajetória que 
iniciamos e alegra tanto a mim 
quanto a MCE. Estamos felizes de 
ser “um braço” da União das 
Igrejas Evangélicas 
Congregacionais do Brasil na 
região dos Balcãs! 

 Língua – o nosso primeiro 
desafio aqui tem sido o de 
aprender o Croata, que não é uma 
língua tão fácil, especialmente por 
ser estranha a nós. Temos aulas 
de terça a sexta, das 09h às 12h 
mais algumas horas de estudo 
pessoal. Em apenas um mês e meio, nosso professor (um 
irmão da própria igreja) já nos repassou todas as classes 
gramaticais da língua, faltando apenas as declinações. 
Sim, é muito!! Nosso cérebro ainda está processando tudo 
mas, dia a dia, temos conseguido estabelecer pequenos 
diálogos. 

Biblija 
de  evangelismo pela rádio e está em 
parceria com a MCE no Projeto Avivamento 
nos Balcãs, para a implantação de novas 
igrejas na Croácia. Quero destacar, nessa 
edição, seu trabalho de tradução da Bíblia. 

A tradução que contam na Croácia é 
Católica Romana, e apenas há cerca de 06 
anos atrás conseguiram a liberação para 
que fosse impressa uma versão sem os 
livros apócrifos. 

Há mais de 05 anos o Pr Nikola trabalha 
para traduzir a Bíblia, já tendo terminado o 
Novo Testamento e iniciado o Antigo (AT). 
Ele prevê mais 04 anos de trabalho pela 
frente. 

Para esse trabalho ele conta com alguns 
programas, livros e bíblias e a consultoria de 
doutores em grego e hebraico. Sua 
pretensão é fazer uma versão semelhante a 
New Revised Standard Version. 

Há um trabalho semelhante feito por 
pentecostais, que já devem imprimir a Bíblia 
no próximo mês. 

 

 

Há 14 anos o pastor Nikola Vukov pastoreia 
na cidade de Varazdin, Croácia. 

É casado com uma mulher a quem se pode 
imitar, Anna (enfermeira chefe 
aposentada) e tem dois filhos e três netos 
(mais um a caminho).  

Além das atividades pastorais básicas – 
pregações, estudos, visitas, 
aconselhamentos, desenvolve um trabalho  

 

Na Brecha 
 Ore pelo processo do visto, pelo 
complemento do sustento, pelo aprendizado 
da língua e pela nossa reação ao inverno, que 
virá; 
 Ore pelo fortalecimento dos cristãos e 
pelo envolvimento deles na pregação do 
Evangelho; 
 Ore pelos pastores Nikola e Jonatan e 
suas famílias. Ore pela Danijela, esposa do Pr 
Jonatan, que está para ter bebê por esses 
dias; 
 Ore pelo derramar da vida de Deus sobre 
a Croácia. Peça que o Senhor quebrante os 
corações e torne-os abertos a Ele; 
 Ore pela situação econômica – o índice 
de desemprego é alto!! 
 Ore pelo trabalho de tradução da Bíblia; 
 Ore pela Caravana Missionária da MCE; 
 Ore pela adaptação do Eduardo e sua 
saúde; 
 Ore pela nossa atuação junto ao povo e à 
igreja.  

Carla Maria de Lima 

 

E-mail: carla.maria7@hotmail.com Skype: carla.maria7 Facebook: Avivamento nos Balcãs 
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