
 
 

 

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. 

Campo de Pau dos Ferros: 

Precisamos ter a visão missionária do mestre JESUS: erguei os olhos e vede os campos, 
pois já branquejam para a cejfa? (JO: 4.35); foi nessa visão que o mês de maio foi benção 
no campo missionário de Pau dos Ferros-RN. 

No mês de Maio, abrimos o mês da família com: muitas orações e estudo sobre a família e a 
mensagem do domingo foram direcionados as famílias, onde DEUS realizou muitos milagres 
nas vidas dos irmãos e amigos, Deus ouviu nossas orações em favor das famílias. 

No dia 08 de Maio, realizamos o café da manhã em comemoração ao dia das mães, foi um 
momento de evangelismo para cinquenta mães do bairro, onde está localizado o campo 
missionário, foi momento muito especial da parte de DEUS nas vidas dessas mães. 

Há noite realizamos o culto de gratidão a DEUS por todas as mães e suas famílias, estiveram 
presentes varias mães, entre as famílias da igreja e convidados; onde as crianças do projeto 
vida nova se apresentaram. 

No dia 29 de Maio, realizamos o culto de encerramento do mês da família; Onde tiveram 
presente várias famílias do bairro, onde esta localizada a igreja.  Realizamos orações pela 
igreja perseguida. Testemunho, louvores, mensagem da palavra com MISS: JESANA DA I.E.C 
DO ALTO TREZE DE MAIO EM RECIFE-PE; Foram momentos especiais onde colocamos a 
nossa família sobre do altar do SENHOR DEUS. 

ESCOLA BÍBLICA DE FÉRIAS: Nos dias 28 e 29 de Maio, recebemos os missionários: 
Jesana/Diego; Ana Lídia/William e seu filho Tiago da I.E.C do ALTO TREZE DE MAIO,os 
amados irmãos realizaram um trabalho excelente com mais de cento e cinquenta crianças 
em dois dias, realizaram brincadeiras, louvores, peças de teatro com fantoche, e o 
ensinamento da palavra de DEUS. Agradecemos os amados irmãos pela visão missionária no 
reino de DEUS. 

PROJETO VIDA NOVA: Com a coordenação da missionária Rosimere, e das irmãs: Valdeisa, 
Kauan realizaram uma semana cultural com as crianças do projeto; Onde eles apresentaram. 

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 
estou convosco todos os dias, até a 
consumação dos séculos. (MT: 28. 19-20) 
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Poesia, literaturas, feira de Ciências, Soletrando; Foram momentos de crescimento cientifico 
e linguístico para todos. 

Projeto vida nova: Oferece aula de reforço escolar, educação cristã, ajuda psicológica e 
pedagoga. O projeto oferece: Palestra de transito, higiene bucal, palestra para os pais sobre 
educação familiar, Cristã e etc. temos 30 crianças em sala de aula. Dias do projeto Vida 
Nova: 3º a 6º feira das 15h ás 17h. Oferecemos lanche todos os dias para essas crianças. 
Ajude-nos! 

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; pelo crescimento 
dessa igreja, pelos nossos familiares que estão em Recife-PE. Orem junto conosco todos os 
dias, por esses motivos. 

 

FOTOS DAS ATIVIDADES DO MÊS DE MAIO -2016 
CAFÉ DA MANHA DO DIA DAS MÃES 

  

  

  

CULTO A NOITE HOMENAGEM AS MÃES! 



 

 

  

ESCOLA BÍBLICA DE FÉRIAS 

  

 



 

PROJETO VIDA NOVA: SEMANA CULTURA 
LITERATURA 

 



 

CIÊNCIAS 



 

SOLETRANDO 



 

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)  

 

 
 


