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Graça e paz da parte Cristo Jesus nosso Senhor. 

Louvamos a Deus por ter a grande honra de sermos dEle e de servirmos de modo integral em 

seu reino aqui na terra. 

Após aprendermos a respirar os ares Ariquemenses, dando o apoio necessário à Congregação 

e conhecendo o lugar e as pessoas. Ao lado do presbítero Antônio Pinheiro, visitamos os 

irmãos da Congregação que deixaram de frequentar os cultos buscando reagrupa-los 

novamente e também para entender os motivos que os levaram a se afastar da comunhão, 

infelizmente não logramos muito êxito no que tange ao retorno deles, contudo, aprendemos 

muito ao visitá-los e continuaremos a fazer esse acompanhamento.  

O que se pode perceber até agora é que a Congregação de Ariquemes devido à falta de uma 

liderança preparada após a saída do fundador da obra na cidade e as oscilações constantes de 

lideres levaram ao desanimo para os de dentro e ao descredito nos de fora com o trabalho 

Congregacional na localidade. De cada dez pessoas que se pergunta; Você conhece a Igreja 

Evangélica Congregacional aqui em Ariquemes? Das dez seis dirá. Nunca ouvir falar. Duas 

perguntará; Você disse Congregação Cristã do Brasil? E apenas uma dirá; Sim, conheço. 

Diante disso e Passado o período de namoro com a Congregação começamos a organizar os 

departamentos da igreja, afinal o juízo precisa começar pela casa. Não pretendemos e nem 

podemos trabalhar sozinhos nosso objetivo é envolver todos nas atividades fazendo- os se 

sentirem importantes dentro da comunidade e com isso dando agilidade e dinamismo ao 

trabalho Congregacional na cidade de Ariquemes, com a nossa coordenação incentivando, 

melhorando e corrigindo os excessos. 

Hoje temos novos componentes no Ministério de Louvor da Igreja sob a liderança do Diácono 

Genivaldo, ativamos a União Auxiliadora Feminina sob a liderança da Diaconisa Lucia, ativamos 

a União de homens Congregacionais sob a liderança do Diácono Jociclei, organizamos a Escola 

Bíblica Dominical com a superintendência do irmão Júlio Pantoja e a criação de três classes de 

estudos: Crianças, Adolescentes e Jovens e Adultos, criamos o Ministério de Evangelismo 

Criativo e para manter tudo isso funcionando com harmonia a alegria temos uma Rotina de 

Oração de terça à sexta das dezoito às dezenove horas com a direção de minha Esposa a miss. 

Luzinete. 



O que temos feito até agora é muito pouco diante dos enormes desafios deste campo 

missionário, contudo, Deus tem nos dado uma unção de alegria tão grande que os poucos 

irmãos (as) que ainda restam na congregação estão vivendo uma experiência de monte da 

transfiguração, cada culto tem sido melhor que o anterior e isto são frutos do Espirito Santo de 

Deus. No mês de Abril estivemos na cidade de Porto Velho em uma Van de quinze lugares 

lutada para participarmos das festividades de aniversário da I.E.C de Porto Velho/RO. 

 

Foram momentos muito bons na presença de Deus e na companhia dos amados irmãos de 

Porto Velho. 

No mês de Maio comemoramos a Dias das Mães com muita alegria e gratidão a Deus por 

todas as mamães com uma linda confraternização na Igreja Evangélica Congregacional de 

Ariquemes. As irmãs da U.A.F confeccionaram rosas de crepom para presentear as mães 

presentes ao culto e na sequencia um delicioso lanche. 



 

Ainda no mês de Maio fui surpreendido com uma festinha surpresa de aniversário depois do 

culto de oração na terça-feira, preparado pelos amados irmãos e irmãs. Entendo que Deus tem 

trabalhado em nossas vidas e através de nós para trazer restauração para essa igreja que tem 

enfrentado muitos embates do inimigo com o intuito de destruir um trabalho que custou 

muitos sacrifícios daqueles a quem Deus levantou para abençoar vidas nesta cidade. 

Por isso propusemos aos irmãos de Ariquemes um plano de trabalho para os dois anos de 

ministério na cidade para impulsionar o trabalho Congregacional rumo a um crescimento 

numérico e espiritual da comunidade baseado nestes quatro projetos: 

 



A ideia é pintar o templo Congregacional com uma cor que possa dá destaque a um dos 

templos mais bonitos da cidade de Ariquemes que fica bem localizado à Avenida Guaporé 

onde passam diariamente em média três mil pessoas. Com uma cor atrativa como paredes 

brancas e colunas em azul e com o nome da igreja e os projetos em destaque, ganharíamos 

com uma divulgação gratuita e silenciosa atraindo as pessoas para uma visita ao interior do 

templo. O projeto Pão da Vida tem por objetivo dá às pessoas aquilo que elas mais precisam 

JESUS CRISTO, Ele é o verdadeiro pão da vida. Esse projeto chegaria até as pessoas através de 

visitas, programa de radio, evangelismo de bairro com uma  distribuição gratuita de cachorro 

quente. 

O projeto Vinde Viva tem como objetivo desafiar seus participantes a um relacionamento 

intimo com o autor e consumador da fé, JESUS CRISTO, para que possa experimentar a boa, 

agradável e a perfeita vontade de Deus. A estratégia para o desenvolvimento do projeto se 

dará com a proximidade que cada irmão tem com seus amigos e parentes não pertencentes a 

uma igreja evangélica, visitando seus lares ou convidando às suas próprias casas para 

compartilharem dessa intimidade com Cristo. 

O projeto Família no Altar propõe envolver os conversos na família de Deus com uma 

aproximação social que a cada dia tem sido um grande desafio para a igreja nestes dias de 

correria para as pessoas, se o novo convertido não tiver alguém ali bem próximo para 

compartilhar de sua nova realidade de vida a porta do fundo vai continua sendo mais larga que 

a da frente. Esse projeto inculcará na cabeça do irmão experiente essa grande 

responsabilidade do zelo pelo mais novo até que ele possa andar com as próprias pernas 

espiritualmente falando e passe a ser frequente aos cultos. 

Para o projeto Palavra de vida Eterna apenas damos uma nomenclatura às atividades que não 

podem deixar de funcionar dentro da igreja, são os cultos tradicionais instituídos para a 

edificação da fé dos participantes da igreja, seus sacramentos, departamentos e ministérios. 

O povo de Ariquemes tá animado, as ideias são boas, porem, como se pode observar nos 

relatórios financeiros não dispomos de suporte financeiro para colocar em práticas alguns dos 

nossos projetos, especialmente aos que requerem uma estrutura de funcionamento fora da 

igreja como o Projeto Pão da Vida e o Vinde e Viva, até mesmo para arcar com os 

compromissos firmados com o obreiro em termos de ajuda de custo para a manutenção do 

mesmo a congregação não está podendo cumprir devido às poucas entradas de dízimos e 

ofertas. Sabemos que isso é apenas um pequeno detalhe diante de um Deus todo poderoso 

que servimos, mas como humanos falhos que somos, temos nos preocupado muito com esta 

situação, como os senhores sabem, tínhamos em mente a expectativa de transferir nossa filha 

que ficou na Bahia estudando para a cidade de Ariquemes o que descobrimos não ser mais 

possível por não ter o curso dela aqui na cidade, já sabíamos que o custo de vida aqui no norte 

seria bem maior que na Bahia e com essa descoberta minha família e eu ficamos muito 

apreensivos com os acontecimentos do futuro. Estou procurando emprego em minha área 

profissional ou mesmo fora dela, mas até o momento não conseguir uma colocação no 

mercado de trabalho, continuarei buscando uma oportunidade de emprego. 

Missionários: João Gama, Luzinete, Joiciane e Joaldson.  


