
 

 
 Campo Missionário de Alagoinhas  

Mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto 
que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para 

dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Atos 20:24 
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Queridos Irmãos, 
É nosso desejo que as ricas bênçãos do Senhor seja sobre sua vida sua família e 
sobre toda a Igreja. Alegramo-nos em Deus pela sua graça e misericórdia em 

coloca-los como instrumentos seus e a serviço do seu reino. Desta forma 

reconhecemos que tudo vem do Nosso Grandioso Deus, que se utiliza de corações 

dispostos e cheios de amor para abençoar a quem ele deseja. Assim fortalecidos no 
poder desse tão grande amor, somos sustentados e acolhidos em suas mãos 

misericordiosas, que nos revela sua bondade e nos dar forças para prosseguir.                                         

Família 
Sou o Missionário Marcelo, minha esposa é Quezia e temos três filhos, Bruno 22 
anos, Camilla 16 anos e Caroline 13 anos. 

No ano de 2004 recebi o chamado do Senhor para sair da minha “parentela”, para 

fazer a sua obra na cidade de Iramaia –BA, e com toda família decidimos fazer sua 
vontade levantando a bandeira do evangelho de Cristo. Enfim, depois de 9 anos, 

deixamos a igreja em Iramaia, com bons resultados, e a alegria de ver muitos filhos 

na fé entre eles três foram chamados para o ministério e ingressaram no Seminário, 
um no RJ e um casal no MTC- MG. 

Pela vontade de Nosso Bondoso Deus, fomos enviados há dois anos para a cidade 

de Alagoinhas-BA. E como todo momento de transição, sofremos as mudanças e 

nos adaptamos aos novos desafios neste novo campo, onde precisamos ainda 
alcançar o sustento necessário, pois até aqui só alcançamos com as parcerias, 60% 

do valor necessário para nossa manutenção. 

Os Trabalhos 
Somos gratos a Deus, por nos conduzir ao terceiro ano no Campo Missionário de 
Alagoinhas, pelo trabalho até aqui realizado, pelo apoio que recebemos o qual não 

está restrito apenas às finanças, mas também e principalmente as orações. Graças 

ao Nosso Deus, tivemos agora no começo do ano o batismo de cinco irmãos, o casal 
de irmãos Abimael e Vanda, seu genro o irmão Duarte, e nossas filhas Camilla e 

Caroline. Fomos abençoados com a visita das Missionárias do projeto Frutificando 

na terceira idade, as irmãs Leni e Liamar, que vieram para tirar nossas Férias, no 
mês de Janeiro, pois a dois anos não tirávamos.  Estas realizaram trabalhos com as 

crianças, mulheres e com as famílias, em momentos muito edificantes e 

evangelísticos. 
Estamos empenhados no ensino da palavra para o fortalecimento da igreja, 

enquanto trabalhamos na campanha “Ganhando Mais Um Pra Jesus. Confiamos no 

Senhor que este será um ano de avanço e crescimento pois prosseguiremos 

trabalhando na obra de evangelismo com culto nos lares, no trabalho com casais e 
evangelismo de crianças. Para tanto, desejamos investir no nosso espaço anexo, 

onde já conseguimos cobrir e fazer um contra piso, agora o alvo é levantar os muros 

por onde os vizinhos tem tido acesso a área da igreja, e por não poder ser usado 
quando chove, pretendemos desse modo dar uma acomodação confortável para as 

nossas crianças. 

Assim, esperamos pela boa mão do Senhor realizar a sua obra com amor e afinco, 
na confiança que alcançaremos pelo seu nome, grandes vitórias. 

Contamos com a ajudas dos irmãos em oração por nossos mantenedores colocando 

as suas vidas nas mão do Senhor, que Ele possa superabundá-los de toda graça e 
por nossas finanças, família e campo a fim de que possamos ter vitória nos planos 

e projetos desse empreendimento espiritual. 

Oramos para que o Senhor Continue abençoando, fortalecendo e multiplicando suas 

ricas bênçãos sobre o amado Pastor, família e Igreja. 

 

Nosso Contato: 

 Email: 

mis.marcelojurandir@gmail 
Fone:  

75 99214-8850 - tim 

75 988450843 – 0i 

Rua Democratas, Qd. 08  - Lt. 

02 – Jd. Petrolar – Alagoinhas 

BA 

Quer ser nosso mantenedor 

ou enviar uma oferta? 

 Banco Bradesco 

Agencia: 3004-0 

C. C.: 3160-7 

 Banco do Brasil 

Agencia 8117-5 

C.C: 8.134-5 

Macelo Jurandir A. da Silva 



 


