
 

Relatório de Atividades – Meses de Janeiro, Fevereiro e Março/16. 

Olá queridos, graça e paz! 

Qual é a missão da Igreja? 

Em outras palavras: Qual é a tarefa que Deus deu à Igreja para ela realizar enquanto 

estiver neste mundo? A resposta imediata que alguns teólogos dão é a glória de Deus: a 

igreja existe para a Glória de Deus. Se considerarmos a razão da existência de todas 

as coisas, a glória de Deus é a resposta correta (Rm 11.36 e 1Co 10.31). Tudo existe 

para a glória de Deus e tudo que fizermos deve ser para a glória de Deus. O fim 

principal da nossa existência é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Mas, para 

glorificar a Deus uma pessoa precisa ser evangelizada por um missionário e ser 

convertida pelo Espírito Santo (Rm. 10.13-15). Logo, se conclui que a maneira mais 

eficaz de promover a glória de Deus é cumprindo a missão evangelizadora que Ele deu 

à Igreja, Jesus ensina que quando evangelizamos, o Pai produz adoradores 

verdadeiros (Jo 4.19-30). A tarefa primordial e intransferível da Igreja é proclamar o 

evangelho de Jesus Cristo, e reunir os convertidos em Igrejas locais. Foi o próprio 

Jesus quem definiu a tarefa de sua Igreja, na chamada “Grande Comissão”. 

Fica evidente que a missão da Igreja, segundo Jesus Cristo, é de natureza 

espiritual: pregar, batizar e ensinar. Isso será realizado na autoridade de Jesus e no 

poder do Espírito Santo. O alvo da missão é alcançar todo o mundo, toda criatura e 

todas as nações. A estratégia é a pregação da Palavra, por meio do discipulado, da 

proclamação e do testemunho (martírio). Ore, contribua, trabalhe... Seja a nossa 

Igreja uma Igreja missionária, seja você um crente missionário. 



 

** Férias em Janeiro: No mês de janeiro tiramos 20 dias de férias e como é de 

praxe todos os anos, nos últimos 6 anos, estivemos dedicando 15 dias no Projeto 

Missionário Desperta Nordeste onde fomos para a cidade de Mogeiro, na Paraíba. 

Aproveitamos nosso momento de férias para trabalhar para o Senhor Jesus nesse 

maravilhoso projeto onde eu coordeno a parte do discipulado e Débora faz parte da 

equipe de evangelização infantil e este ano levamos o irmão Maykon, membro do Campo 

Missionário em Parnamirim. Tivemos a oportunidade de conhecer mais um campo 

missionário e fomos grandemente impactados por tudo o que Deus fez naquele lugar. 

Para os que desejarem tem o vídeo que resume como foi o Projeto e os nossos dias em 

Mogeiro/PB, basta colocar no YouTube: Desperta Nordeste Mogeiro. Abaixo segue o 

link, copie e cole no seu navegador de internet. 

Oração: Orem pela Congregação de Mogeiro e pelo Pr. Cícero, Pastor em Mogeiro. 

https://www.youtube.com/watch?v=IZdkDeXe2po&nohtml5=False 

      ** Jovens em Ação – Diante de uma necessidade de uma família da Igreja, por 

ter perdido um ente querido e o cabeça do lar, os jovens se sensibilizaram pela 

necessidade e se solidarizaram com isso foram atrás de uma maneira de ajudar e 

saíram de casa em casa na comunidade pedindo alimentos com o intuito de abençoar 

essa família. O que mais nos chama a atenção é que muitos desses jovens passam 

necessidades também em suas casas mas não mediram esforços ao pensar no próximo e 

entenderam que a carência dessa família era muito maior. E toda essa iniciativa partiu 

deles mesmos. Louvado seja Deus! Orem para que mais atitudes e ações como essa 

aconteçam e que as vidas dos nossos jovens sejam cada vez mais transformadas.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=IZdkDeXe2po&nohtml5=False


 

** Ainda na Ação Social – Recebemos uma doação de cinco cestas básicas da UAF da 

IEC de Cidade Satélite, Natal/RN, para distribuirmos e abençoarmos algumas famílias 

aqui do Campo. Tamanha necessidade dos nossos irmãos nós pudemos ouvir de todos na 

hora de entrega que “chegou na hora certa”. Muitos desses irmãos já estavam no ultimo 

pacote de arroz ou de feijão e não tinham mais como comprar para aquele mês. 

Agradecemos muito as irmãs da UAF de cidade satélite, que Deus abençoe 

grandemente. E aqueles que desejarem abençoar famílias aqui com esse simples gesto é 

só nos contactar, encontramos um lugar onde vende cestas básicas populares com 

preços a R$ 15,00 e R$ 20,00. Orem pelas famílias de nossa Igreja e suas 

dificuldades. 

 

 
 

** Apresentação de Lazaro – Apresentamos ao Senhor a vida do pequeno 

Lazaro Rafael. Esses não são os pais biológicos de Lazaro, os irmãos Antônio e Silvana 

assumiram os cuidados com essa criança pois os pais, envolvidos com drogas e a 

violência, não queriam, com isso esses irmãos decidiram cuidar e estão correndo atrás 

da adoção legal. Orem pelo pequeno Lazaro e essa família. 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=798956100202951&set=pcb.965920680097914&type=1&relevant_count=9
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=798956100202951&set=pcb.965920680097914&type=1&relevant_count=9


** Congreg’Ação – Reunimos as lideranças de Mocidade das sete Igrejas 

Congregacionais, tanto da União como da Aliança, que temos em Natal e Parnamirim e 

decidimos nos aproximar mais e ajudar assim uns aos outros. Em um período bimestral 

nos reunimos sempre em uma das Igrejas e realizamos o trabalho de evangelização e 

divulgação no bairro da Igreja a tarde e a noite temos o nosso momento de celebração, 

adoração e comunhão. Tem sido uma experiência incrível onde temos fortalecido nossos 

laços de amizade e irmandade. Ore por esse projeto, o próximo será aqui no Campo. 

 

                      ** Combate ao Aedes Aegypti  – Nos envolvemos em uma campanha comunitária 

em combate ao mosquito que transmite a dengue, zika e a chikungunya. Aqui no bairro 

do Campo temos altos índices dessas doenças e muitos focos do mosquito já foram 

encontrados, inclusive no mês de Março fui hospitalizado com dengue pela segunda vez. 

Entendemos a importância desse trabalho e principalmente da Igreja se envolver na 

conscientização da comunidade contra esse mal.  Igreja em beneficio da comunidade. 

 



 

** Cineminha na Igreja – Temos percebido que essa tem sido uma boa 

estratégia para atrair a comunidade para a nossa Igreja, onde passamos filmes 

evangélicos que trazem uma mensagem para a família e ao mesmo tempo apresenta a 

mensagem da cruz. E assim apresentamos o filme “Eu acredito na cruz” onde fomos 

levados a pensar nesse precioso recado.  

 

** Mulheres em Ação: A UAF aqui do Campo tem se mobilizado e crescido. Foi 

realizada uma confraria das mulheres onde cada irmã da Igreja trouxe uma visitante. 

Foi um tempo de reflexão, comunhão e diversão. Em breve iniciaremos o trabalho com 

casais e esse com as mulheres foi o primeiro passo para isso. As mulheres estão muito 

empolgadas e cada vez mais se comprometendo com o trabalho que temos realizado. 

Orem por essas mulheres, muitas delas vivem em uma realidade dura e difícil com 

filhos e maridos no alcoolismo, nas drogas ou na violência.  

 



 

** Um maravilhoso testemunho – A pedido de uns jovens da Igreja fomos 

visitar um amigo deles, chamado Naldinho. Esse jovem sempre foi envolvido no mundo 

terrível das drogas e da criminalidade e certo dia, voltando para sua casa, Naldinho foi 

alvejado por 14 tiros de resolver calibre 38, sendo que seis o atingiram diretamente. 

Ante os tiros ele nos contou que se lembrou das palavras dos nossos jovens e pediu a 

Deus que tirasse daquela situação que ele mudaria de vida. Ele foi internado e nenhuma 

das  seis balas pode ser retirada devido a localização difícil delas, segundo os médicos, 

uma delas ficou alojada próximo a coluna vertebral dele e o medico disse que se fosse 

retirada Naldinho corria o risco de ficar paralítico. Fomos visitar ele em sua casa, 

conversamos, ele nos relatou esses fatos e pregamos o evangelho para ele onde no fim 

Naldinho e sua namorada tomaram a decisão de receber a Cristo como salvador. 

Juntamente com os jovens que nos levaram lá temos acompanhado a recuperação dele 

bem como feito o trabalho de discipulado. Esse jovem está disposto a mudar de vida e 

seguir o caminho da fé e já disse que vai levar os amigos dele junto. Glória a Deus! 

Orem pela vida de Naldinho e sua namorada, Leninha. E por nossa Igreja para que 

com ousadia possamos mudar realidades como essa aqui na comunidade. 

 

** Dificuldades e Desafio: Irmãos, sabemos que as coisas no nosso país não 

estão nada fáceis e a crise está atingindo a todos ferozmente e nós missionários não 

estamos excluídos disso, infelizmente. Nos últimos meses nosso sustento caiu 

bruscamente e temos tido dificuldade para pagar alguns compromissos, fazer feira e 

até ajudar alguns irmãos aqui do Campo. Sabemos que aqueles que se embrenham na 

obra missionária precisam abrir mão de algumas coisas e ao mesmo tempo passar por 

algumas agruras para que possamos crescer e aprender, mas ao mesmo tempo nos 

deparamos com a falta de compromisso e fidelidade com aqueles que se 

comprometeram com essa obra, talvez pelo motivo acima citado. Diante disso estamos 

lançando um desafio, não as Igrejas, mas aos irmãos que nos acompanham. Nos adote 

como seu casal missionário: Se tivermos 20 irmãos nos adotem e ofertem 

mensalmente apenas R$ 50,00 teremos uma grande melhora e alivio para melhor 

trabalharmos aqui no Campo. Seja você um dos 20, invista em missões, faça parte desta 

obra, colha esses frutos junto com a gente. Ore a Deus, peça a direção e seja nosso 

parceiro. Qualquer coisa entre em contato conosco. 



 

** Vídeo: Estamos com um vídeo que resume um pouco do trabalho aqui de 

Parnamirim, iniciado em 2003 e que desde 2012 estamos a frente. Segue o link no 

youtube para que os irmãos possam assistir e baixar: 

https://www.youtube.com/watch?v=1rPAhbvoD-g 

** Facebook: Temos também o nosso grupo do Campo Missionário de Parnamirim 

no facebook onde estamos sempre atualizando com fotos e informações: 

https://www.facebook.com/groups/731368083553176/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1rPAhbvoD-g
https://www.facebook.com/groups/731368083553176/

