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Campo missionário de Canavieiras BA

RELATÓRIO DE CAMPO

Tarde da família Congregacional

Lucas 8 1-3.
Neste texto vemos algumas
mulheres que seguiam ao
Senhor. É importante observar que essas mulheres
poderiam estar em casa,
realizando seus afazeres
domésticos, mas preferiram
estarem servindo ao Senhor
na linha de frente.
Ao ver as dificuldades que
elas enfrentaram, como a

descriminação, o falatório,
a cultura da época que
reprimiam as mulheres. Eu
passo a admirar mulheres
como Madalena, mulher
descriminada pelo seu estado anterior, Joana esposa
de um alto funcionário do
império que não olhou a
sua posição, mas olharam
para Cristo autor e consumador da nossa fé!

Pouco de nós imaginamos o
quanto poderíamos fazer
em 12 horas, se permanecêssemos firmes em nossas
atividades sem perdermos
tempos com coisas frívolas e
ociosidade, passássemos a
remir o tempo, andando
como sábios e não como
néscio, como o apóstolo
Paulo nos ensina em Ef.
5.16.

Muitas vezes em nossas
vidas, sempre olhamos em
volta aquilo que é material,
como o que vão falar ou
pensar ao meu respeito, em
vez de fazermos o que o
mestre nos manda fazer. E
qual tem sido a nossa atitude?

Que olhemos para seus
exemplos e possamos observar, a quem temos nos
dirigido, servido e o que
verdadeiramente nos importa, correr para nosso
alvo, Cristo Jesus!

Em 1Jo 2.6 a Bíblia nos diz
que temos Ele como modelo.
E por Cristo ser tão abnegado no serviço devemos
nós sermos também.

Pedidos de oração


POR MINHA FAMÍLIA



PELA IGREJA (SALVAÇÃO
DE VIDAS)



PELAS FAMÍLIAS DA IGREJA.



PELA SAÚDE DAS IRMÃS
RAIMUNDA, EULINA E
VALQUÍRIA.

Projetos para 2016.
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO NOVA VIDA

TRABALHOS DE EVANGELISMO

Trabalhos Pastorais

ASSISTÊNCIA MÉDICA EM

Visitei o prefeito de nosso
município por 4 vezes, conversando a respeito de
problemas sociais da cidade, como também aproveitando pra falar do amor de
Deus.
Realizei sete visitas pastorais auxiliando alguns pastores da cidade que estão
vivendo dias difíceis.

Estou realizando 3 discipulados, uma vez por semana
com os esposos de irmãs da
igreja.
Tenho visitados alguns irmãos que estão impossibilitado de estarem presentes
conosco por motivo de saúde e idade. Irmã Raimunda,
Eulina e Valquíria.

Tenho pregado em algumas
igrejas da cidade.
Preguei no aniversário da
IEC de Cabrália BA.
Estou ministrando a igreja o
estudo sobre o livro de
Apocalipse.
Temos realizados evangelismo.

NOSSA IGREJA

CONSTRUÇÃO DA IGREJA
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trabalhos e visitas realizado.
Foto de um dia de lazer das crianças
Trabalho da UAF
Visita supressa a Irmã Raimunda e seu esposo Jurandir em seu aniversário

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA IGREJA

Organização

Amados do Senhor, graça e paz. Eu sou muito grato ao Senhor pela vidas de vocês. Creio que
suas orações e contribuições tem nos abençoado muito aqui em Canavieiras, e por isso quero
fazer minhas as palavras de gratidão do apóstolo Paulo à igreja de Filipenses 1.3-4: “Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre, com alegria, súplicas por todos
vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no evangelho, desde o primeiro dia
até agora.”
Estivemos realizando o Natal da comunidade, onde tivemos a participação da filarmônica 2 de
janeiro. Realizamos também uma apresentação da cantata O sentido do Natal.
Realizamos também 2 chás evangelísticos. Participamos da semana do museu em nosso município. Realizamos também a primeiro encontro de famílias, com almoço e palestras sobre a influência da mídia na vida da família.

Realizamos no mês de janeiro uma semana de oração, onde a UAF esteve a
frente, tivemos uma boa participação dos irmãos.
No carnaval realizamos um mine retiro coma a participação de 10 irmãos de
Jequié e foram dias tremendamente abençoadores.
Esteve conosco o pastor Carlos da 2IEC de feira de Santana e sua esposa Valdilene, que nos abençoaram com um simpósio sobre as 7 igrejas do apocalipse e
uma escola bíblica para a criança, foi uma bênção.
Este ano é de muitos desafios para nós, mas em Cristo creio que sairemos mais
do que vencedores. Forte abraço.
Lc.11.9-10: “Por isso vos digo: Pedi e dar-se-vos-á; buscai, e achareis, batei, e
abrir-se-vos-á. Pois todo o que pedi recebe, o que busca, encontra; e a quem
bate, abrir-se-lhe-á.”

