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Graça e paz do nosso Senhor e Salvador jesus Cristo, sejam com todos vos. 

 

Dois meses se passaram e é uma alegria compartilhar com todos vocês o que Deus vem fazendo neste lugar 

a traves de nossas vidas e ministério, na qual Ele nos chamou para fazermos parte deste trabalho na seara 

do Senhor. 

 

IEC. NUEVO PACTO. A igreja vem trabalhando arduamente nas três áreas importantes para desenvolver 

perfeitamente e cumprir aquilo que Deus tem nos encaminhado para fazermos: 

AREA ESPRITUAL. Os cultos da semana continuam em adoração a o nosso Deus Eterno. 

A igreja esta jejuando em conjunto de dois em dois meses toda a igreja desde de manhã até a tarde isso pra 

nos fortalecermos cada vez mais, fora que cada um tem a parte individual do devocional com Cristo. Temos 

vigília todo final do mês com toda a igreja até o amanhecer, e isso tem trazido uma fortaleza e uma entrega 

a Deus derrubando algumas barreiras que interferem muitas vezes no crescimento da mesma. 

As orações em conjunto estamos fazendo todos os sábados de 5 a 6 da manha, ainda que cada Departamento 

já tem também as programações respetivas, dentro destas áreas. 

AREA MATERIAL. As atividades de vendas de comidas tem sido 

feita constantemente porque estamos com o projeto de renovação 

do telhado e ampliação do templo, já compramos 30 telhas brasilit, 

e nesta semana compraremos mais. Foram divididos os trabalhos 

com a união feminina e os jovens para fazermos isto. Graças a Deus 

que tudo esta marchando bem. 

AREA SOCIAL. Temos distribuído cesta básica aos irmãos 

necessitado, sei que ainda é pouco mas vamos melhorar, a irmã 

Eddy foi operada da vesícula e teve que repousar e a igreja entrou 

com assistência já que ela trabalha pra manter a casa dela e o filho. 

E assim por diante os irmãos encarregados estão cumprindo as funções delegadas a eles, e a igreja vai se 

formando aos poucos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IEC NOVA CORUMBA. Fomos participar do culto organizado pelos jovens e adolescentes da IEC de 

Nova Corumbá , estivemos com o ministério de louvor daqui de Puerto Suárez e foi benção para todos nos.   

 

 

 

 

 

 

IEC LADARIO: Também tivemos uma 

reunião para formar a FEMEC, esta 

reunião foi feita na IEC de Ladário 

(Campo Missionário) onde nos estivemos 

presente com a Diretoria juvenil daqui da 

igreja, também estavam o pastor Newton 

Salgado da IEC nova corumbá e os jovens 

e a igreja local com os jovens. E graças a 

Deus estamos nos unindo para 

trabalharmos juntos nesta área de 

fronteira, a próxima reunião vai ser dia 28 

de maio aqui em Puerto Suarez, acredito 

que já estaremos definindo alguns 

trabalhos a fazer.   

CONSELHO DE PASTORES: Ainda pela misericórdia 

de Deus continuo a frente deste Conselho como Presidente, 

e já formamos o Departamento Juvenil de Igrejas 

Evangélicas de Puerto Suárez, onde os jovens já estão 

trabalhando em diferentes áreas, a minha pessoa foi 

escolhida para ser o conselheiro deles e assessorar em todos 

os trabalhos que estão realizando. Já fizemos cultos unidos 

vigília, e também fomos a comunidade de Motacucitos no 

dia da criança para realizarmos um culto e distribuição de 

brinquedos e doces para as crianças, a maior alegria é que 

o presidente do departamento juvenil das igrejas é um 

jovem da nossa igreja David Samuel, e vemos como Deus 

esta levantando nosso jovens para serem testemunhas de 

Cristo nesta cidade.  

Estamos ajudando outras denominações em suas atividades 

nos unindo para fortalecermos uns aos outros. 

Queridos e amados pastores e irmãos pedimos as suas 

orações em nosso favor, pelo ministério, pela família, e pelo 

nosso sustento que melhore por causa da queda da moeda na área de fronteira. Ao mesmo tempo agradecido 

pelo recurso que tem chegado ate nos a traves das parcerias do nosso sustento. A Deus toda gloria e honra, 

e a cada um de vocês que tem se juntado para fazer parte deste trabalho. Nosso muito obrigado. 

Att. Missionário Ariel Ferreira Rojas e família.  


