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Avivamento 
nos Balcãs 

por Carla Lima 

“Novas Igrejas: 

Nova Esperança 

para um 

Novo Tempo” 
 

   

 

O processo que antecedeu minha 
chegada à Croácia tem início, no 
mínimo, ao dia da minha conversão, pois 
foi quando Deus já inclinou meu coração 
para servi-lo com todas as forças. 

Os anos que sucederam foram de 
intercessão pelo alcance dos povos e de 
intensa paixão por ser utilizada nessa 
tarefa. Não me cabe compreender todas 
as coisas vividas até que chegasse o 
tempo de viver essa nova etapa de vida, 
tão desejada. 

Estar iniciando esse novo momento de 
vida ministerial é um grande presente de 
Deus para mim e desejo vivê-lo o mais 
plenamente possível. Meu coração goza 
de perfeita paz e alegria e de um desejo 
profundo de manifestar o Deus 
verdadeiro de todas as formas possíveis 
a todos. 

Quero registrar minha gratidão, 
primeiramente, ao pastor Elecir e 
Rozana, que me acompanharam em 
oração, me estimularam e cuidaram de 
mim tão atentamente. Isso tudo não 

ficou no passado, mas são ações que 
permanecem e manifestam o Deus que 
habita neles. 

Agradeço também ao casal Clayton, 
pelo carinho, pela intercessão por mim, 
pelas palavras de apoio e orientação, 
pelas ações de suporte. 

Minha gratidão também à IECP – pastor 
Nyelson, jovens, adultos, líderes, 
senhoras – que manifestaram tanto 
carinho e tem zelado por mim. 

À MCE – pastor Leônidas e demais 
integrantes – pelas orações, carinho e 
movimentos para arrecadação de 
recursos. 

À minha família e amigos, pelo carinho, 
oração e suporte. 

Aos mantenedores, muito obrigada.  

Permaneçam comigo nesses dois anos! 

 
 

Antes do início 
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Diário de Bordo 

No RJ, o vôo era às 17h (atrasou 1 hora!), 
então, um dia no Galeão! À tarde, encontro 
com os demais: Viviane, Pr Léo, Pr Carlos 
Henrique e esposa, Pr Leandro e também de 
Pr Evaldo e Eduardo, que vieram estar 
conosco. Senti falta do Dhiego, Cristina, Pr 
Josiel e Pr Izael (parte do grupo anterior). 

Distribuí rapadura a todos os cariocas 
presentes – é sempre bom partilhar um 
pouquinho da nosa cultura!  

O vôo até Lisboa dura nove horas – cansativo 
demais! Mas pude dormir um pouco, graças 
a troca de lugar oferecida pelo Pr Léo. 

A triste notícia do extravio da mala recebi em 
Valência. Pensava nos meus cremes, 
shampoo, condicionador, hidratação, 
perfumes, nas lembrancinhas dos jovens, nos 
acessórios, nas roupas... rsrsrsrs Bem, dois 
dias depois estava com a mala de volta (com 
o carrinho empenado - puxa!! A mala era 
nova!). De Valência seguimos para Gandia 
(cerca de duas horas), onde aconteceria a 
Bienal da MCE. Saindo da Bienal, vôo pra 
Trieste-Itália, de onde prosseguimos de carro 
para Croácia. 

Fizemos de tudo – eu e Vivi – para não pagar 
excesso de bagagem, mas não houve jeito! 
Ah! E nesse vôo de Valência a Trieste, parecia 
um shopping – o tempo todo ofereciam 
algum produto!! 

Em Trieste, recepção de Jonatan Vukov, 
Davor Novakovic e Dejan Ramic. 

Chegamos na Croácia, Varaždin, no dia 20. 
Fomos deixados – eu, Vivi e Pr Leandro 
(nosso primeiro hóspede) – em nosso 
apartamento pelo pastor Jonatan Vukov. 

Ah! Só na Croácia vi que uma outra mala teve 
um bolso completamente rasgado no vôo 
Valência-Trieste - fiquei sem o livro que 
estava lá!  

Mas estamos nós aqui em Varaždin, Croácia. 
Gratos a Deus por chegarmos bem e felizes 
com essa nova etapa. 

 

Saí de Recife no dia 13 de abril, logo cedinho, 
às 05h00, na companhia de Kelly, Priscila, 
Rebeca e Jhonson. Na noite anterior, 
encontro com jovens da IECP no Restaurante 
Puxinanã – despedida e um momento 
especial com ministração do Pr Elecir. 

Vôo tranquilo até o RJ, para encontrar com 
os demais e seguir para Espanha, com 
conexão em Lisboa. Muitas lembranças, 
muitas lágrimas e muitas orações! 

 

Bienal MCE 
O Encontro dos missionários da Missão 
Cristã Europeia é bianual, e este ano 
aconteceu nos dias 14 a 21 de abril. É um 
momento para refrigério dos missionários 
que integram essa Missão (mais de 150).  

É uma oportunidade para compartilhar a 
situação dos campos, para se interceder, 
conhecer outros que estão servindo na 
Seara e para receber novas informações 
através dos seminários que são oferecidos. 

É um espaço para a presença de toda a família 
dos missionários, com disponibilidade de 
tempo para relaxar e para que todos estejam 
“respirando” esse mesmo ar de missões. 

As atividades incluíram devocionais, grupos 
pequenos para refletir, compartilhar e orar, 
encontros dos grupos nacionais, grande 
encontro para intercessão, noite de 
entretenimento, excursão, assembleia, 
seminários e comunhão. 

As devocionais falaram sobre transformação 
(pessoal, que permanece, em missão - missão 
integral -, pelo amor, sendo agentes de, 
eterna). 

Dentre os seminários, pude participar do que 
mostrou a estratégia para alcançar os Balcãs e 
um outro sobre “cultura, contexto e 
comunidade”. 
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Kršćanski Centri 
“Centros Cristãos” são assim denominadas, 
estrategicamente, as igrejas evangélicas na 
área onde estamos servindo. Isso se dá 
devido à forte resistência à “outra forma de 
cristianismo” que não o católico romano. 
Aqui na Croácia, ser croata é ser cristão e ser 
cristão é ser católico! 

Na cidade de Varaždin (ao norte da Croácia), 
está o centro base, em funcionamento há 
mais de 10 anos, com cerca de 50 pessoas – 
entre cristãs e visitantes – pastoreada por 
Nikola Vukov e o filho dele, Jonatan Vukov. 
Fomos recebidas no Kršćanski Centar 
Emanuel com muito amor e com um almoço 
maravilhoso (a comida daqui é excelente - 
ganhei 2 kg em 10 dias! ). Há encontros 
dominicais (pela manhã) e nas quartas feiras 
(estudo bíblico). Há um esforço para se 
organizar um ministério de teatro, a ser 
usado no evangelismo. A primeira peça está 
prevista para o próximo mês de outubro, e o 
espaço a ser usado será o teatro da cidade. 
Encabeçando esse trabalho está um irmão da 
igreja que trabalha com Teatro na capital da 
Croácia (Zagreb) e um outro que desenvolve 
um ministério na área a nível mundial – orem 
por isso. 

A liderança é muito comprometida com Deus 
e tem uma visão excelente. Realizam 
concertos musicais evangelísticos e, apesar 
de serem poucos, há um grande esforço para 
estabelecer outros Centros Cristãos nas 
cidades vizinhas – o crescimento, como diz a 
Palavra, é Deus quem dá! 

Há cerca de 3 anos, foi iniciado um trabalho 
em Novi Marof (há 26 km de Varaždin), 
contando com duas mulheres (mãe e filha) 
frutos do trabalho desenvolvido. Atualmente 
reúne-se em torno de 15 pessoas (cristãs e 
visitantes), a cada quinta feira, para reflexão 
bíblica, oração, louvor e comunhão. Além  

 

 

desses encontros regulares, realiza-se 
programações especiais como cultos em 
grandes espaços (inclusive em áreas abertas) 
e concertos musicais. Estamos no processo 
de estabelecer vínculos com os jovens e 
adolescentes, organizando oportunidades 
extras para estarmos juntos – ore por isso. 

O mais recente Centro Cristão fica em Ivanec 
(há 22 km de Varaždin), na avenida principal, 
também em uma sala de um edifício 
comercial. Está em funcionamento há 3 
meses e ainda não conta com cristãos. Três 
vezes por semana o pastor Nikola Vukov dá 
expediente no Centro, ficando disponível 
para atender pessoas que desejem 
aconselhamento, orientação bíblica e/ou 
oração. Durante esses três meses mais de 30 
pessoas já estiveram no Centro. Há um 
esforço para se distribuir literatura nas áreas 
vizinhas, de modo a divulgar a existência do 
Centro, estabelecer contato com a 
população e fazer chegar orientações 
práticas para a vida a partir de princípios 
cristãos. Além do pastor Nikola, conta-se 
com o apoio de dois irmãos da Emanuel, 
Miljenko e Mario e do pastor Jonatan. Há 
uma expectativa de uma ação minha nessa 
área, aproveitando minhas capacitações em 
Teologia e Serviço Social - orem, 
especialmente, pelo aprendizado da língua. 

 

 

KRŠĆANSKI CENTAR NOVI MAROF 

 
03/05/2012 Nesse encontro, a reflexão se deu a partir 
do meu testemunho de conversão. Escrevi o texto em 
português, traduzi para o inglês (com ajuda do 
Google) e o pastor Jonatan Vukov (à minha esquerda) 
traduziu para o croata.  

 

KRŠĆANSKI CENTAR IVANEC 
 

 

 Prédio onde 
funciona o 
Centro (sala no 
térreo à direita) 

 

 

 

 
Entrada da 
sala, com 
literaturas 
disponíveis 
para quem 
desejar. 

 

 

 

Kršćanski Centar Emanuel 
Varaždin, Croácia 

Entre os dias 20 e 29 de abril participamos de cultos especiais realizados 
nos Centros Cristãos de Varaždin e Novi Marof (foto principal da primeira 
página), no Centro Cristão Svjetlo Svjeta (pastor Zdenko) e na Igreja Batista 
em Dubrava (pastor Stephen Bell). 

Em todos os cultos, no momento de oração e convite final, pessoas 
manifestaram fé em Cristo e, outras, consagração da vida. O Pr Leandro 
Ferreira (Igreja Batista de Venda das Pedras/RJ) foi o pregador. Viviane teve 
participação musical e eu pude levar uma palavra pessoal e testemunho de 
conversão, este último na Svjetlo Svjeta. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000864570565
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000864570565
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000864570565
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000864570565
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000864570565


MISSÕES NOS BALCÃS | Edição Nº 1 4 

 

 

Bósnia  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nos dias 25 e 26 de abril estivemos na Bósnia 
e Herzegovina, para participar dos cultos que 
se realizariam. Ficamos hospedados (eu, 
Viviane, Pr Leandro e Pr Sephen Bell) na casa 
do Pr Radovan, em Turbe. Eu e Viviane 
dormimos na casa da vizinha, D. Marija – 
uma senhora muito gentil e prestativa que 
está sendo evangelizada pelo Pr Radovan. 
Apesar de não falarmos o idioma, 
conseguimos estabelecer algum

relacionamento através das “palavras 
cruzadas” que ela tinha sobre a mesa.  

Há um novo trabalho em Vitez (13 km d 
Travnik). Um grupo de jovens rapazes tem 
visitado e tiveram uma participação musical 
– oremos por eles e pelos demais que tem 
aceitado o convite e estado presente nas 
programações. 

 

 

Pr Leandro pregou nos cultos em Travnik 
(primeira foto) e em Vitez. Na Bósnia 
também houve declaração de fé em Cristo e 
consagração de vidas. Louvado seja o 
Senhor!  

Há um grande esforço para abrir um novo 
trabalho em Novi Travnik - a área é um 
centro universitário e comercial. A visão da 
liderança na Bósnia (Pr Radovan e o filho 
dele, Pr Sasha) é a mesma que há na Croácia 
– abrir vários pontos de pregação do 
Evangelho! Além disso, eles tem trabalhado 
com internet e distribuição de literatura.  

 

 

 

 
Sala (em vermelho) 

que se pretende 
alugar para iniciar 

os trabalhos em 
Novi Travnik. 

 

 

 

 

 

 

Na brecha 
 Pelo Eduardo 
Rangel, que deve 
juntar-se a nós em 
junho. Ore pela saúde 
dele e recursos 
necessários.  
 Pela Viviane, que já está 
comigo na Croácia. 
 Ore pelos pastores Nikola e 
Jonatan Vukov e famílias. Por 
renovação e mover de Deus; sustento 
financeiro; proteção e saúde. 
 Pelos Centros Cristãos: Varaždin, 
Novi Marof e Ivanec.  
 Pelo pastor Stephen Bell e família 
(diretor da MCE na Croácia e pastor em 
Dubrava). 
 Pelo pastor Zdenko, que também 
atua em Varaždin. 
 Pelo mover de Deus sobre toda a 
população. Pelo soprar da vida de Deus 
sobre essas pessoas, para que sejam 
quebrantadas e vivificadas pelo Espírito 
Santo. 
 Por novos obreiros: espera-se mais 
uma pessoa (ou casal) para Varaždin e 
quatro pessoas para Dubrava. 
 Pela Caravana Missionária 
promovida pela MCE no próximo mês 
de outubro, para que seja oportunidade 
de Deus levantar novos obreiros e 
outras parcerias. 

 

 Antes de 
qualquer coisa, pelo 
mover de Deus em mim. 

Para que Deus me dê 
oportunidades e me 
use pelo Seu poder.  

 Pelo grande desafio atual: 
aprender o idioma croata.  Aulas de 
terça a sexta com 3 horas de duração, 
mais 2 horas de estudo diário.  

 Ore pela adaptação à cultura, ao 
povo, à cidade. Pela saudade, pela 
família deixada. Agradeço a Deus pela 
gente tão amorosa e zelosa que nos deu 
aqui! 

 Pela complementação do 
sustento financeiro e pelo suprimento 
aos que se comprometeram em estar 
nessa parceria conosco. 

 Pela saúde (está ótima, graças a 
Deus!). Ore, especialmente, pela reação 
ao frio. 

 Pelo processo de visto. 

 

“Não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos”  
Zc 4.6 

 Pr Radovan e Pr Sasha, e suas  
famílias: saúde, renovação e direção em 
Deus. Sustento financeiro. 
 Travnik: fortalecimento e 
despertamento dos cristãos; salvação dos 
que já visitam e mover sobre outros. 
 Vitez: manifestação da Vida de Deus 
sobre os que estão indo, mover sobre 
outros. 
 Novi Travnik: recursos para o aluguel 
do espaço pretendido; estratégias e 
recursos humanos para o início do 
trabalho ali; sopro da vida de Deus sobre 
as pessoas daquela área. 
 Ore pela população muçulmana ali – 
mais de 90% da população da Bósnia se 
identifica como tal. 
 Novos obreiros: o desafio é de quatro 
pessoas. 
 

 

Carla Maria de Lima 

BRADESCO 

Ag. 0286-0  C/C 163634-0 

E-mail: carla.maria7@hotmail.com 

Skype: carla.maria7 

Facebook: Carla Lima 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000864570565

