
 
 

 

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; Já estamos construção. 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 Progressiva 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. 
               

              Agradeço ao meu Deus! Por causa da maneira como vocês, nos ajudam no trabalho 

de anunciar o evangelho, desde o primeiro dia até hoje! Muito obrigado pela parceria 

depositada a cada mês. Os nossos corações estão alegres pela visão missionária dos amados 

irmãos. Que o grande DEUS realize os desejos dos seus corações. 

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

Campo de Pau dos Ferros 
 
 Entre os dias 07 a 31 de Janeiro recebemos o casal de missionário: EMMANUEL e 
INÊS, onde realizaram várias atividades ministeriais como: escola bíblica dominical, 
discipulados e evangelismo pessoal e nos cultos à noite. Agradecemos ao nosso DEUS pelas 
vidas desses amados irmãos pela disposição no Reino de DEUS. 
 
 No dia 20 de Janeiro, iniciamos a construção do muro da IEC de Pau dos Ferros-RN, 
para edificação do templo do Senhor DEUS. Na coordenação irmã VANISA SOUSA como 
engenheira responsável. Ore por nós para concluir essa boa obra. 
 
 Entre os dias 25 a 31 de Janeiro, realizamos mais uma semana de oração minha 
família aos pés da cruz. foram momentos de quebrantamento e clamor a DEUS pelas nossas 
famílias. 
 
 PROJETO SOCIAL VIDA NOVA: Agradecemos aos amados Pastores: Pastor CENY 
TAVARES da IGREJA VIDA NOVA e o Pastor ARMANDO VALDEVINO da I IEC DE CATOLÉ DO 
ROCHA-PB; por apoia esse projeto social deste o primeiro dia. A oferta enviada, compramos 
o material para o ano letivo do projeto: trinta e oito camisas; cadernos, lápis e borracha, 

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) 
 

http://search.babylon.com/imageres.php?iu=http://www.iecm.com.br/documents/Logo_UIECB.gif&ir=http://www.iecm.com.br/&ig=http://images.google.com/images?q=tbn:ANd9GcRm50-ZpsDDrgzEPR7eCBBiSQc-ZmNf11rK2jkDHGozxEKYaUA:www.iecm.com.br/documents/Logo_UIECB.gif&h=247&w=250&q=uiecb&babsrc=home


apontador, folha de ofício, lápis de cor e pasta para guardar os materiais das crianças, 
lixeira, balde, garrafão para suco; dois quadros, canetas para quadro, apagador; 
Agradecemos aos amados irmãos pelos corações quebrantados no reino de DEUS. 
 
 

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; pela 
construção da IEC de Pau dos Ferros-RN; pelos nossos familiares que estão em Recife-PE. 
Orem junto conosco todos os dias, por esses motivos. 

 
FOTOS DAS ATIVIDADES DO MÊS DE JANEIRO-2016 

CULTO DE GRATIDÃO AO CASAL: EMMAMUEL E INÊS 

 

 

 
INICIO DA CONSTRUÇÃO : CULTO DE ORAÇÃO 

 



 

 

 
MAIS FOTOS e VÍDEOS DA CONSTRUÇÃO NO FACEBOOK: pastorjones.jose@hotmail.com 

 
CULTO DE ORAÇÃO MINHA FAMÍLIA AOS PÉS DA CRUZ! 

 

 
 

MATERIAL ESCOLAR, ENVIADO PELO: PR CENY TAVARES / PR ARMANDO VALDEVINO PARA O PROJETO 
SOCIAL VIDA NOVA. 

 

 

mailto:pastorjones.jose@hotmail.com


 
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)  

 

 
 

 
 

 

 

                              

 

 


