Caro Pastor e irmãos da Igreja Baptista de Queijas,

O ano que passou já está na eternidade juntamente com todos aqueles que partiram
desta terra. O mais triste é ver mais pessoas da nossa vila e ilha entrarem na
eternidade sem o Senhor.
Parece que ao longo dos anos, o Senhor abre-me mais oportunidades para
testemunhar. Através da música, das aulas de Grego, de eventos evangelísticos, ou
simplesmente ao partilhar o evangelho pela décima vez com alguém próximo, existem
oportunidades em todo o lado. É de partir o coração ver aqueles a quem estás a
testemunhar sem perceberem do que estás a falar, como se fosse um conto de fadas…
o quão enraizados estão nas tradições e nos pecados que os aprisionam. Estou
convencido que só o Espírito de Deus e a constante exposição à Palavra de Deus pode
acordá-los desse estado de espírito. “A Salvação é do Senhor” preciso de continuar…
há mais milhares… milhões… A tarefa é impressionante!
Notícias da família: A nossa filha Zoe terminou o primeiro semestre no Instituto Bíblico
e estamos muito entusiasmados com a continuação do próximo semestre. Estamos
gratos a Deus pelas vossas amáveis contribuições. Fomos capazes de pagar pelo ano
inteiro e também de comprar um bilhete para ela voltar no verão. As vossas
abençoadas contribuições também ajudaram a cobrir um pequeno acidente que tive
com o nosso monovolume. A nossa única esperança era que o Senhor iria cobrir todas
as nossas despesas e como sempre Ele foi fiel.
Eu e a April pudemos comparecer novamente no retiro Missão Possível na Alemanha
este ano e aproveitar das bênçãos que o Senhor derramou naquele evento… E
passamos o Natal com o James e a Christina Sinde em Atenas (foi a primeira vez em 15
anos que fomos a algum lado pelo Natal como família). Fomos muito abençoados
neste ano que passou.
Notícias da Igreja: Em Novembro, eu e a April estivemos com o Sypro em Rothenberg
na Alemanha. Tivemos uma semana abençoada nesse retiro. Desta vez foi ainda mais
especial porque encontramos um restaurante grego em Rothenberg e evangelizamos
Vangelis e a sua família. Na volta, paramos na Igreja Baptista de Metzingen e passamos
uns dias com o Pastor Bill Richards. Ele levou-nos a visitar uns gregos. Pudemos falar
com um dos seus amigos de longa data e partilhar o Evangelho em Grego pela primeira
vez. Também encontramos outros gregos por lá e falamos com eles sobre o Senhor.
Para o próximo ano, estamos a planear ficar uns dias extra em Metzingen e evangelizar
a população grega lá que é cerca de 4000 pessoas.

Enquanto estivemos na Alemanha, recebi um telefonema do Paul, um dos nossos
diáconos, que deu a alegre notícia que o Tom e a Valerie Thrift, o casal que se mudou
para a Grécia há 3 anos e foi morar do outro lado da nossa propriedade onde fazemos
os acampamentos de verão, foram salvos no Domingo. Que bênção foi quando voltei e
a primeira coisa que eles disseram foi “Takis, queremos falar contigo acerca do
baptismo, uma vez que é muito importante para nós.”. Claro que temos de esperar
pelo tempo melhorar.
Uma parte triste foi a perda da esposa do Cecil, a Jean. O Cecil e eu tivemos a
oportunidade de partilhar o evangelho diversas vezes no seu funeral e durante as
visitas.
Notícias da Grécia: Por favor orem por este país. Orem para que no meio do tumulto
financeiro os gregos olhem para o Senhor para a sua Salvação.
Estamos muito gratos pelas vossas orações e pelo vosso apoio financeiro!
Obrigado por nos ajudarem a estar aqui.

Por favor orem:
- Pela vida a nossa filha Zoe no Instituto Bíblico.
- Pelo Takis Toskidis em Patras, a sua saúde (ele sofre de esclerose múltipla) e a sua
igreja.
- Para que o Senhor levante trabalhadores para a Grécia e para o aumento do nosso
apoio financeiro.
- Pela libertação dos gregos da idolatria e salvação através de obras mortas.
- E pelo clube infantil de sexta-feira.

Takis e April Korianitis

