
IGREJA EVANGÉLICA CONGREGACIONAL EM PAU DOS
FERROS-RN.

ANUNCIANDO JESUS DESDE 1855 NO BRASIL.

    
Pastor: Jones e Missionária: Rosimere                                    

Venha nos visitar!   

 Sempre que penso em vocês, eu agradeço ao meu Deus. E, todas as
vezes que oro em favor de vocês, oro com alegria por causa da maneira
como vocês nos ajudam no trabalho de anunciar o evangelho, desde o
primeiro dia até hoje. E 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

CONSTRUÇÃO:  Estamos  concluindo  toda  extensão  do  muro  e
concluímos o alicerce do templo, a parti do dia 11 deste mês estaremos
colocado as colunas e levantando as paredes do templo. Ore por nós.

No dia 13 de Março; Realizamos um culto alusivo ao dia internacional
da mulher, onde foram convidadas as mães das crianças do projeto vida
nova e moradores do bairro, foram momentos de muitas emoções para
todas as mulheres presente no culto.

Entre os dias 21 a 27 de março, realizamos mais uma campanha de
oração  minha  família  aos  pés  da  cruz,   foram  momentos  de
quebrantamento e clamor a DEUS pelas nossas famílias.

No  dia  27  de  Março;  realizamos  escola  bíblica  de  páscoa,  foi
momento muito especial onde realizamos um debate entre as crianças, o
verdadeiro  sentido  da  páscoa,  foi  momento  de  crescimento  no
conhecimento da fé cristã.

Na noite realizamos culto da ressurreição com santa ceia do SENHOR
JESUS CRISTO, com a presença dos pais das crianças do projeto social vida
nova e moradores do bairro. Onde as crianças do projeto se apresentaram
com danças e coreografia sobre a páscoa. 

 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

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



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 MARÇO -2016
CULTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER!

 

  

 

CULTO DA RESSURREIÇÃO

 



ESCOLA BÍBLICA INFANTIL DE PÁSCOA

PROJETO SOCIAL VIDA NOVA

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) 


	

