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RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DO CAMPO de Itaporanga– março e abril /2016 

 
Em tudo dai graças; porque esta é a vontade de Deus  

em Cristo Jesus para convosco. I Ts 5:18 
 
 

Iniciamos este relatório dando graças ao Senhor nosso Deus por tudo que conseguimos realizar 

neste bimestre. Cumprimos nossa agenda de cultos, visitas aos lares, participação nos cultos da UME 

união de militares evangélicos no 13º BPB de Itaporanga, realizamos culto na casa da irmã Damiana, 

da irmã Fátima, do irmão Aucilândio e um culto em ação de Graças realizado na nossa residência. 

Realizamos ainda um “café comunhão em 03 de abril, e estamos preparando para serem batizadas as 

irmãs Aucilandia Jessica e Amanda. 

Visitamos o jovem doente que a dois anos vive isolado em um sitio de Itaporanga, e necessita 

de ajuda tanto espiritual quanto material, ele não fala, se alimenta com sonda e está “graças a Deus” 

começando a dar os seus primeiros paços. A foto inclusa neste relatório mostra a evolução “do 

primeiro momento, (nossa primeira visita) até a situação atual, só não mostra o abandono daquela 

família, por muitos que se dizem cristãos, mas não agem como “um bom samaritano” identificando ser 

aquele jovem o seu próximo.  

Nos dias 09 a 21 de março estivemos visitando algumas Igrejas no Rio de janeiro, onde 

apresentamos relatório dos trabalhos realizados no Campo Missionário de Itaporanga.  

Queremos agradecer ao Diác. Cleber presidente da Confeuhec, por todo o apoio que nos deu 

nessa viagem, desde a recepção no aeroporto, aos dias que nos hospedou em sua casa, pela viagem a 

Petrópolis onde participamos da reunião da Confeuhec na IEC de Petrópolis e pelo passeio em pontos 

turísticos do Rio. Agradecemos também ao Pr. Ialan da IEC do Alcântara, ao Pr. Marcos Moreira da 

IEC Japuíba em Angra dos Reis e ao Pr. Ademir da IEC de Tangua, pela hospedagem e pelo apoio que 

nos deram. Agradecemos ainda ao Pr. Sandro da II IEC de Itaguaí, ao Pr. Rovanildo da IEC de 

Amendoeira, que Deus vos recompense a todos.  

Nesta visita ao Rio tivemos a seguinte agenda de trabalhos:  

Dia 09/03 – Visita a Confeuhec / SEDE UIECB 

Dia 10/03 – Visita ao Abrigo evangélico na Pedra de Guaratiba 

Dia 12/03 -Apresentação de atividades do Campo na reunião da Confeuhec na IEC de Petrópolis 

Dia 13/03 (manhã) Apresentação Relatório de atividades do Campo na II IEC de Itaguaí 

Dia 13/03 – Mensagem e apresentação de Relatório na IEC Japuíba de Angra dos reis 

Dia 15/03 Participação da reunião de planejamento do avanço missionário da IEC do Alcântara 

Dia 16/03 (manhã) Participação / reunião  DEM na sede da UIECB 

Dia 16/03 Mensagem e apresentação do relatório de atividades do Campo na  IEC de Amendoeira 

Dia 19/03 (manhã) Participação reunião da Junta geral no SCRJ em Pedra de Guaratiba 

Dia 19/03 Participação do Culto de aniversário (32 anos) IEC de Tangua 

Dia 20/03 (Manhã)Mensagem e apresentação de Relatório na (E.B.D) IEC de Tangua 

Dia 20/03 Mensagem e apresentação do  relatório de atividades do Campo na IEC do Alcântara 

 Ainda no mês de março, dia 25, participamos do segundo encontro de líderes, 

promovido pela FEUHEC Sal da terra, no acampamento da IEC de Brejo dos Santos, como 

representante da CONFEUHEC, e como missionário tivemos a oportunidade de apresentar relatório 

dos trabalhos realizados no Campo Missionário de Itaporanga.  Foi um dia de muita comunhão com os 

homens congregacionais daquela região. 
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 E para concluir este bimestre a U.A.F. realizou no dia 30 de abril o culto comemorativo ao seu 

4º aniversário. Agradecemos a todas as irmãs pelo excelente trabalho. 

Nossa gratidão ao Senhor nosso Deus, que nos tem abençoado e nos dado condições de realizar tudo 

que relatamos. Agradecemos todos os nossos parceiros, coparticipantes desses trabalhos, que o Senhor 

vos recompense a todos.  

 Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Sl 126:3 

 

 

 

 

 

 

 

Principais desafios para 2016: 

1) Avanço Missionário a ser realizado pela IEC Alcântara nos dias 25 a 28/maio 

 

Itaporanga, 06 de maio  de 2016 

                                                                   Miss. Rivaldo 
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