
ram a palavra da vida 

através de Cristo. 

Estivemos visitando 

outros irmãos enfermos.  

Fizemos também 15 

visitas pastorais. 

Estamos lendo alguns 

livros que tem aberto 

mais nossa mente em 

relação a projetos e im-

plantações de grupos 

familiares na igreja: 

Cortina Rasgada de 

Mathias Quintela de 

Souza, e A igreja desvia-

da de Charles Swindoll. 

Mc. 4.11: “A vós é dado 

saber os mistérios do rei-

no de Deus,... 

Trabalhos pastorais: 

Amados esses meses 

foram muito difíceis 

emocionalmente, por-

que algumas pessoas 

amadas, que eram assis-

tidos pastoralmente por 

nós, partiram para o e 

Senhor. No Mês de abril 

faleceu o nosso irmão 

Jurandi, ele já estava a 

13 anos sofrendo com as 

consequências de um 

AVC. Poucos dias após 

faleceu o senhor Augus-

to, que faleceu em de-

corrência de problemas 

com bebidas .  O jovem 

Tiago de apenas 23 

anos, e a pouco a senho-

ra Nadir, por parada 

respiratória. Mas em 

cristo temos a consciên-

cia que não morreram 

inocentes, mas recebe-

RELATÓRIO DE CAMPO 

Motivos de orações 

Pela  Igreja  

Pelas famílias enlutadas    

Pelo projeto Nilson Braga  

Por minha família  

Por minha sogra   

Para conversões  

Pelas igrejas parceiras  

Campo missionário congregacional em Canavieiras BA 

Campo missionário de Canavieiras BA 

Rua: José ávila Vasconcelos 325 cidade nova canavieiras 

Projetos em andamen-

to do campo. 

 Realizamos em abril um 

atendimento médico na 

igreja, contamos com 35 

consultas, e distribuição de 

medicamentos básicos. E 

agora em junho já está 

marcado um novo atendi-

mento, agora com corte de 

cabelo além do médico. 

 O Evangelismo como Igre-

ja está sendo feito aos sá-

bados. 

 O campo estará concorren-

do ao projeto Nilson Braga 

2017. 
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Legenda da imagem 

ou do elemento 

gráfico. 

Jesus está conosco nas tempestades da vida. 
Nosso país está vivendo 
um momento político 
difícil, no familiar sendo 
obrigado a aceitar situa-
ções que mexem com 
valores morais e cristãos.  

Ao ver essa situação, me 
fez lembrar da passagem 
aonde os discípulos en-
frentaram uma tempestade 
forte que iam leva-los a 
pique. (Mc 4.35-41). Ela 
demonstra o quanto o  
Senhor está no controle 
independente das circuns-
tâncias que a vida nos 
demonstra. 

Vemos aqui os discípulos, 
alguns dos quais homens 
pescadores, barqueiros 

experientes, nervosamente 
receosos de que fossem 
perecer num temporal. 
Apesar de Jesus se achar 
ali ao lado, julgavam que 
estavam sendo lançado a 
própria sorte. Mas Jesus 
queria que eles aprendes-
sem algumas lições impor-
tantes para suas vidas. 

1. Jesus está atento a 
situação. 

Jesus em todo o tempo 
está atento a sua situação. 
Embora estivesse descan-
sando, Ele ouvir e acordar 
através do clamor dos 
discípulos Ele agiu ao 
chamado. Sl 121.3 

2. Jesus responde ao Seu 
pedido.  

Jesus sempre é o mesmo 
para você, em meio a suas 
provações. Ele é a nossa 
única esperança. Ele só 
quer que nos lembremos 
que Ele está conosco no 
barco. 

3. Você pode prosseguir 
até o fim. 

Todos nós estamos sujei-
tos a sofrer apuros. Mas 
somente os filhos de Deus 
detêm a promessa da pre-
sença do Senhor com eles 
em meio à tempestade. Fp 
1.6. 

 

Pr. Jefferson e  

esposa Roberta 



O Microsoft Publisher inclui 

milhares de imagens de clip-art 

que você poderá escolher e 

importar para o boletim infor-

mativo. Há também várias fer-

ramentas para desenhar formas 

e símbolos. 

Após escolher uma imagem, 

coloque-a próxima ao artigo. 

Não esqueça de inserir uma 

legenda para a imagem. 

Este texto pode conter de 75 a 

125 palavras. 

A escolha de imagens ou ele-

mentos gráficos é importante 

para adicionar conteúdo ao 

boletim informativo. 

Pense no artigo e verifique se a 

imagem escolhida irá retratar ou 

aperfeiçoar a mensagem que 

você está tentando transmitir. 

Evite escolher imagens fora de 

contexto. 

Algumas fotos dos trabalhos realizados 

Título do art igo in t erno  

cedimentos ou melhorias no 

gerenciamento. Inclua totais de 

vendas ou lucros para mostrar 

o crescimento da empresa. 

Alguns boletins informativos 

contêm uma coluna atualizada a 

cada edição: uma coluna de 

dicas, crítica literária, uma carta 

do presidente ou um editorial. 

Você também poderá fornecer 

o perfil de um funcionário ou 

de clientes importantes. 

Título do art igo in t erno  

Este artigo pode conter de 100 

a 150 palavras. 

Os temas dos boletins informa-

tivos são bem variados. Você 

pode incluir artigos sobre no-

vos avanços e descobertas tec-

nológicas em sua área. 

Se preferir, poderá fazer obser-

vações sobre as tendências 

comerciais ou econômicas ou 

previsões para clientes. 

Se fizer uma distribuição inter-

na, poderá analisar novos pro-

Legenda da imagem ou do 

elemento gráfico.  

Este texto pode conter de 150 a 

200 palavras. 

Uma das vantagens de usar o 

boletim informativo como fer-

ramenta promocional é a possi-

bilidade de reutilizar conteúdo 

de outros materiais de marke-

ting, como informações à im-

prensa, estudos de mercado e 

relatórios. 

Embora a meta principal da 

distribuição de um boletim 

informativo seja vender seu 

produto ou serviço, o fator 

essencial para o sucesso de um 

boletim informativo é torná-lo 

útil aos leitores. 

Uma boa maneira de adicionar 

conteúdo útil ao boletim infor-

mativo é desenvolver e escrever 

seus próprios artigos ou incluir 

um calendário de eventos futu-

ros ou uma oferta especial que 

promova um novo produto. 

Pesquise outros artigos ou in-

clua artigos "complementares", 

acessando a World Wide Web. 

Você pode escrever sobre vá-

rios assuntos, mas tente ser 

conciso em seus artigos. 

Grande parte do conteúdo do 

boletim informativo pode ser 

utilizada no site. O Microsoft 

Publisher oferece uma maneira 

simples de converter seu bole-

tim informativo em uma publi-

cação da Web. Quando termi-

nar de escrever o boletim infor-

mativo, converta-o em um site 

e publique-o. 
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Reunião de 

oração. 

Crianças 

homenageando 

suas mães. 

Entrega de 

lembranças 

para as mães. 



Este texto pode conter de 150 a 

200 palavras. 

Uma das vantagens de usar o 

boletim informativo como fer-

ramenta promocional é a possi-

bilidade de reutilizar conteúdo 

de outros materiais de marke-

ting, como informações à im-

prensa, estudos de mercado e 

relatórios. 

Embora a meta principal da 

distribuição de um boletim 

informativo seja vender seu 

produto ou serviço, o fator 

essencial para o sucesso de um 

boletim informativo é torná-lo 

útil aos leitores. 

Uma boa maneira de adicionar 

conteúdo útil ao boletim infor-

mativo é desenvolver e escrever 

seus próprios artigos ou incluir 

um calendário de eventos futu-

ros ou uma oferta especial que 

promova um novo produto. 

Pesquise outros artigos ou in-

clua artigos "complementares", 

acessando a World Wide Web. 

Você pode escrever sobre vá-

rios assuntos, mas tente ser 

conciso em seus artigos. 

Grande parte do conteúdo do 

boletim informativo pode ser 

utilizada no site. O Microsoft 

Publisher oferece uma maneira 

simples de converter seu bole-

tim informativo em uma publi-

cação da Web. Quando termi-

nar de escrever o boletim infor-

mativo, converta-o em um site 

e publique-o. 

mativo. Há também várias fer-

ramentas para desenhar formas 

e símbolos. 

Após escolher uma imagem, 

coloque-a próxima ao artigo. 

Não esqueça de inserir uma 

legenda para a imagem. 

Este texto pode conter de 75 a 

125 palavras. 

A escolha de imagens ou ele-

mentos gráficos é importante 

para adicionar conteúdo ao 

boletim informativo. 

Pense no artigo e verifique se a 

imagem escolhida irá retratar ou 

aperfeiçoar a mensagem que 

você está tentando transmitir. 

Evite escolher imagens fora de 

contexto. 

O Microsoft Publisher inclui 

milhares de imagens de clip-art 

que você poderá escolher e 

importar para o boletim infor-

FOTOS DO ATENDIMENTO MÉDICO, CONGREGAÇÃO DA JUERANA 

Título do art igo in t erno  

Se fizer uma distribuição inter-

na, poderá analisar novos pro-

cedimentos ou melhorias no 

gerenciamento. Inclua totais de 

vendas ou lucros para mostrar 

o crescimento da empresa. 

Alguns boletins informativos 

contêm uma coluna atualizada a 

cada edição: uma coluna de 

dicas, crítica literária, uma carta 

do presidente ou um editorial. 

Você também poderá fornecer 

o perfil de um funcionário ou 

de clientes importantes. 

Título do art igo in t erno  

Este artigo pode conter de 100 

a 150 palavras. 

Os temas dos boletins informa-

tivos são bem variados. Você 

pode incluir artigos sobre no-

vos avanços e descobertas tec-

nológicas em sua área. 

Se preferir, poderá fazer obser-

vações sobre as tendências 

comerciais ou econômicas ou 

previsões para clientes. 

Legenda da ima-

gem ou do elemen-

to gráfico. 

Legenda da ima-

gem ou do elemen-

to gráfico. 
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“Para chamar a atenção do leitor, insira 

uma citação ou frase interessante do 

texto aqui.” 



Realizamos também nossa se-

mana de oração, na casa dos 

irmãos onde estamos aos pou-

cos criando esse costume na 

igreja para que possamos abrir 

grupos familiares, rogo oração 

nesse sentido aos amados. 

Estamos criando na igreja o 

despertamento para área social, 

através do atendimento médico 

e agora iremos adicionar o corte 

de cabelo. Espero em cristo que 

possamos criar esse hábito se-

manal, infelizmente no momen-

to está sendo realizado mensa-

mente. 

No âmbito familiar, rogo oração 

por minha esposa, ela está aqui 

comigo a 5 anos e meio, e ela 

ainda não pode ir até nossa cida-

de natal, espero que agora no 

segundo semestre ela possa ir 

visitar seus pais e irmãos, rogo 

aos amados que orem nesse 

sentido.  

Quero agradecer as orações dos 

irmãos por minha sogra, ela 

começou as aplicações de quimi-

oterapia, até o momento está 

Graça e paz amados irmãos. 

Nossa igreja está realizando 

evangelismo aos sábados, com a 

participação de todos os depar-

tamentos da igreja. Tem sido 

maravilhoso a alegria dos irmãos 

e principalmente das crianças ao 

realizarem esse trabalho. 

Estivemos também realizando 

um trabalho social, aonde con-

seguimos um atendimento mé-

dico no bairro, aonde foram 

atendidos cerca de 35 pessoas, 

todas elas foram medicadas com 

amostras grátis trazida pela equi-

pe médica. 

bem, mas carece de nossas ora-

ções.  

Quero também agradecer aos 

irmãos pelo investimento que 

tem feito em nosso ministério, 

que o Senhor possa abençoar 

ricamente cada um de vocês. 

Infelizmente nossa cidade não 

dá estrutura para os jovens estu-

darem ou até mesmo trabalha-

rem, por causa dessa circunstân-

cias alguns irmãos tiveram que 

mudarem da cidade, foram pes-

soas importantes que nos ajuda-

ram e nos deram um suporte no 

começo da igreja, eram exem-

plos de fé e compromisso com a 

obra congregacional. Rogo que 

os amados estejam orando por 

eles, por Roseli, Vitor, Vitória, e 

Alana, que se mudaram pra São 

Paulo, que o Senhor seja com 

eles como foram aqui. 

Sem mais no momento quero 

agradecer aos irmãos e que o 

amor de Deus, continue reinan-

do em vossos corações.  

 

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DA IGREJA 

Mc. 4.30-32: “A que se assemelharemos o reino 

de Deus? Ou com que parábola o representare-

mos? 

É como um grão de mostarda, que, quando se se-

meia na terra, é a menor de todas as sementes 

que há na terra; 

Mas, tendo sido semeado, cresce, e faz-se a maior 

de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de 

Tel: 55-555-5555 
Fax: 55-555-5555 
Email: nome@exampl.com 

Campo missionário 

congregacional em 

Canavieiras BA 

O Senhor é o 

nosso pastor 

e de nada 

teremos falta! 

Sl 23.1 

Organização 

Estamos na Web! 

example.com 
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