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RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DO CAMPO – Janeiro/Fevereiro /2016 

 
 

“O justo viverá da fé”; Gl 3:11b 
 
 

Na obra do Senhor a cada dia sentimos o seu agir, a providência divina nas nossas causas, 

dia após dia vamos vencendo as batalhas que surgem.  

Iniciamos o ano de 2016 de forma positiva, a começar pela fidelidade dos irmãos para com 

Deus, pois no mês de janeiro todos os irmãos membros da Igreja dizimaram, e isto fez com que 

além de colocar o ar condicionado, que há muito tempo era um desejo da Igreja, em virtude da alta 

temperatura da cidade, ainda conseguimos restaurar o teto, Emassar e pintar toda parte interna do 

Templo.  

Com a colocação do Ar condicionado tivemos que colocar uma nova placa na Igreja, já que 

a antiga ficou impossibilitada e de ser e recolocada devido a instalação do Compressor do Ar. 

Iniciamos o discipulado com Aucilandio Freitas, o jovem que foi resgatado da prisão e das 

drogas, e também sua irmã Jéssica, e a irmã Cibele que veio da Igreja Assembleia de Deus e 

resolveu participar do estudo bíblico para maior conhecimento da Bíblia.  

Continuamos com nossa agenda de cultos: 

Quarta –Doutrina 

Sexta – Oração 

Sábado – Ensaio Louvor  

Domingo – Manhã : EBD/infantil 

Domingo Noite – Culto de adoração e louvor  

Na segunda nossa participação no 13º BPM de Itaporanga e nas quintas a tarde nosso 

programa “ A Mensagem da Cruz “ na Rádio Correio do Vale. 

 A cidade de Itaporanga está em um verdadeiro estado de calamidade pública, sem água e 

com o hospital lotado de pessoas enfermas, vítimas da Chicunconya, Zica vírus e da virose da 

Mosca. Nesse período temos procurado dar assistência e visitar todos os irmãos enfermos. Na 

minha casa somente Marilene, não pegou nenhuma dessas doenças, e pode cuidar de mim e de 

Shirley, louvado seja o Senhor. O custo de vida está altíssimo por causa da falta de agua o que 

dificulta as vezes até a ida dos irmãos para Igreja sem água para cozinhar os alimentos e até para 

higiene pessoal. Está havendo uma grande exploração na venda d’agua aos que não podem perfurar 

um poço que hoje custa R$ 5000,00. . Precisamos das suas orações por esta cidade, que o Senhor 

tenha misericórdia, mande chuva para Itaporanga e acabe com essa epidemia de Zica vírus, 

chicugonya e virose da mosca. 

 

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 

Itaporanga, 04 de março de 2016 

                                                                   Miss. Rivaldo Soares 
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Discipilado  com Aucilândio, Jéssica e Cibeli 
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Programa “A Mensagem da Cruz” na Rádio Correio do Vale. (Toda quinta da s 16:00 às 17:00hs 

 
 

Culto no 13º BPM de Itaporanga 

 


