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RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DO CAMPO – Novembro/Dezembro /2015 

 
Servi ao Senhor com alegria, e  

apresentai-vos a ele com cântico.  Sl 100:2 
 

Final de ano é sempre o momento de fazermos uma reflexão, do que fizemos, o que 

deixamos de fazer e porque deixamos de fazer. Temos também de olhar para os desafios que 

certamente virão no ano que se inicia, e colocarmos em ordem o que é prioridade. Conforme o texto 

bíblico em Mateus 6:33 Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça não temos dúvida que a 

prioridade é o Reino de Deus.. e que que devemos servir ao Senhor com alegria... 

O ano de 2015 não foi fácil para nós, tivemos muitas lutas mas em todas o Senhor nos deu a 

vitória. Como fruto do trabalho realizado destacamos: 

a) 03 batismos (Fatima, Anazielba e Romildo) 

b) 02 conversões ( Michel e Aucilândio ) 

c) Iniciamos o Programa “A mensagem da Cruz” na Rádio Correio FM de Itaporanga, toda 

quinta feira no horário da 16:00hs às 17:00hs. 

d) Realizamos vários cultos nos lares  

e) Apoiamos a UME (união de militares evangélicos) e e pregamos em quase todos os 

cultos no   13º BPM de Itaporanga 

f) Participamos da equipe de evangelismo na cadeia pública de Itaporanga, onde doamos 

aproximadamente 40 bíblias e temos como fruto desse trabalho a conversão de 

Aucililândio, que já está em nossa Igreja e vamos começar o discipulado para ser 

batizado, foi a maior vitória pois ele se envolveu com drogas, mas para honra e glória do 

Senhor está liberto da prisão e das drogas. 

g) Realizamos as comemorações; dia das mães, dia dos pais, dia das crianças, e uma 

confraternização natalina.  

h) Compramos 03 ventiladores para Igreja, um microfone sem fio  e um Notebook 

Por tudo isso, somos gratos a Deus,  a Ele toda honra e Glória. Agradecemos também 

aos nossos parceiros; IEC Alcântara e ao Pr. Ialan, IMC Ágape e ao pr. Marcos 

Inácio, IEC São Bento e ao Pr. Marcos Dantas, a Confeuhec / Diác, Cleber, a IEC do 

Valentina e Presb. Antonio Alves, a IEC do Centenário e Pr. Luiz Carlos, ao 

Presidente da 21ª.R Pr. Júlio Leitão de Melo Neto, ao presidente do DEM pr. Eliezer 

e ao presidente da UIECB pr. Osvaldo Lopes. Que Deus vos recompense a todos e 

que possamos estar juntos novamente cumprindo a missão que nos foi dada pelo 

Senhor Jesus-  E disse-lhes: “Ide por todo o mundo, e pregai o evangelho a toda 

criatura.”. Mc 16:15 

 

Principais desafios para 2016: 

1) Avanço Missionário a ser realizado pela IEC Alcântara em maio 

2) ADR da 21ª A.R. em 24 de setembro 

3) Colocar ar condicionado na Igreja (aqui o calor e insuportável) 

 

Itaporanga,  07 de Janeiro de 2016 

 

                                       Miss. José Rivaldo Soares 
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BATISMOS E CONVERSÃO 

 
CULTOS /CASAMENTO/Comemorações 
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PROGRAMA A “MENSAGEM DA CRUZ” na Rádio Correio do Vale / www.correiosat.com.br 

 

 
Igreja / Agenda de Cultos / Miss. Rivaldo/Marilene 

 


