
 
 

 

IGREJA EVANGÉLICA CONGREGACIONAL EM PAU DOS FERROS-RN. 
ANUNCIANDO JESUS DESDE 1855 NO BRASIL. 

 
 

     

Pastor: Jones e Missionária: Rosimere                                         Venha nos visitar!    

             
ESTE É O DIA QUE O SENHOR FEZ; REGOZIJEMO-NOS E ALEGREMO-NOS NELE. “SL: 118.24” 

Construindo os muros de Jerusalém (em pau dos ferros-rn). Você pode fazer parte 
desta campanha “vamos construir as muralhas da igreja Evangélica Congregacional de Pau 
dos Ferros-rn”. Em Janeiro de 2016 é a nossa perspectiva de construir esse muro. Faça uma 
oferta alçada para essa obra do Senhor. 

Banco Bradesco: Agência: 5774-6 Conta corrente: 0000540-1 Nome: U.I.E.C.B, como 
o administrador  principal o pastor Jones José da Cruz do campo de pau dos ferros-rn. 

 
Contagem Regressiva para o Projeto Nilson Braga 2016, será na cidade de Pau dos 

Ferros-rn. Para Glória de DEUS! Orem junto conosco todos os dias ás 18:00h. 
 
Campo de Pau dos Ferros 
 

No dia 18 de Dezembro/15; Realizamos a confraternização do projeto vida nova, 

foram momentos agradáveis com as crianças, onde tivemos um momento de oração e 

reflexão da palavra, logo após conduzimos as crianças para pizzaria e sorveteria. Louvamos a 

DEUS, pela igreja vida nova, ao amado pastor Ceny Tavares e pastor Bruno, Oficiais e 

membros dessa amada igreja pelas orações e ajuda nesse projeto.  

No dia 19 de Dezembro/15; Participamos da formatura do A B C da irmã 

ALESSANDRA de 07 anos, ela faz parte do projeto vida nova, foram momentos de alegria na 

presença do Senhor. 

No dia 24 de Dezembro/15; Realizamos a cantata de Natal onde está JESUS!! Com a 

participação das crianças do projeto vida nova; grupo de dança do projeto vida nova, as 

mulheres do campo louvando ao SENHOR DEUS, famíliares das crianças e moradores do 

bairro onde está localizada a igreja, após o culto, preparamos um delicioso jantar de 

confraternização com todos. 

No dia 26 de Dezembro/15; Fomos agraciados pelo nosso bom DEUS em realizar os 

casamentos dos irmãos: JAIRO e MÁRCIA; RENATO e ARYANNE. Momento de muita emoção 

e alegria dos casais, e para todos que participaram dessa união diante de DEUS. 

No dia 27 de Dezembro/15; Realizamos culto de santa ceia, batismo e recebimento 

de novos membros, consagração das crianças, foi uma noite muito especial para a igreja. 

Portanto ide, fazei discípulos de todas as 
nações, batizando-os em nome do Pai, e 
do Filho, e do Espírito Santo; 
 Ensinando-os a observar todas as coisas 
que eu vos tenho mandado; e eis que eu 
estou convosco todos os dias, até a 
consumação dos séculos. (MT: 28. 19-20) 
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No dia 31 de Dezembro/15; Realizamos o culto da virada nada melhor que começa - 

lo de joelhos, houve momento de agradecimentos a DEUS pelas bençãos alcançadas, louvor, 

oração e palavra de DEUS para nossas vidas, ás 23h55m, todos se ajoelharam diante de 

DEUS para chegada do novo ano. 

 Projeto Vida Nova: Estamos precisando de novos fardamentos (camisa) para o ano 

letivo de 2016! As camisetas atuais já fazem cinco anos que as crianças usam!! 

 Lista de materiais escolares como: caderno, lapís e borracha, apontador, folha de 

ofício, lapís de cor e pasta para guardar os materiais das crianças. Em 2014, foi doado o 

material escolar, pela amada igreja vida nova. Em 2015 aproveitamos o material! Precisamos 

de materiais novos para o ano letivo de 2016. Ajude-nos!!! 

Pedido de Oração: Pelo fortalecimento dos irmãos dessa igreja, pelas crianças do 
projeto Vida Nova e suas famílias; pela expansão do projeto Vida Nova, para DEUS enviar 
pessoas voluntárias para ensinar atividades musicais e esportivas; por nossas vidas; pelos 
nossos familiares que estão em Recife-PE. Orem junto conosco todos os dias, por esses 
motivos. 

 
FOTOS DAS ATIVIDADES DO MÊS DE DEZEMBRO – 2015 

CONFRATERNIZAÇÃO DO PROJETO VIDA NOVA  

 

 

  



  

                                       FORMATURA DO A B C da irmã ALESSANDRA

  

 

CULTO DE NATAL: ONDE ESTÁ JESUS!! 

  
 

 



 

 

 

 

  

 

 
 
 
 

 
 
 



CASAMENTO DOS IRMÃOS: JAIRO e MÁRCIA; RENATO e ARYANNE. 

  

  

  

  

  

  



  

CULTO DE SANTA CEIA; BATISMO, RECEBIMENTO DE NOVOS MEMBROS, CONSAGRAÇÃO DAS 
CRIANÇAS. 

  

    
                                                             NOVOS MEMBROS: JAIRO e MÁRCIA 

  

                                                                  BATISMO DA IRMÃ: ARYANNE

  

 

 

 



 

  

 

                           CONSAGRAÇÃO DAS CRIANÇAS: ARIANNE; ALESSANDRA E SOPHIA.

 

  

 



  

                                         CULTO DA VIRADA: DE JOELHO E MELHOR.

 

 

 

 

Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua 

misericórdia e da tua fidelidade. (Sl. 115-1)  

 

 


