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IGREJA EVANGÉLICA CONGREGACIONAL DE LADÁRIO 
Av. Getúlio Vargas, 61– Bairro:  Santo Antônio – Ladário – MS – CEP 79370-000 – Tel: (67) 3232-4414 

 
“E direis naquele dia: Dai graças ao SENHOR, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre 

os povos, contai quão excelso é o seu nome”. Isaías 12:4 
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

JANEIRO A JUNHO DE 2016 
Olá amados, graça e paz! 

 Assumimos o campo de Ladário no final de outubro/2015 com a presença do Pr. Antônio Ramos e do 
Pr. Eduardo Farias. Voltamos a Campo Grande para organizar a mudança. Em janeiro de 2016 passamos a vir 
a Ladário duas vezes por mês até chegarmos definitivamente com nossa mudança em 04/04/2016. 
 Durante esse período de transição houve uma evasão de membros, mas com a nossa chegada alguns 
voltaram e outros novos chegaram. 
 A nossa maior dificuldade para nos consolidar no campo é a falta de parcerias, contudo devido a 
providência divina temos conseguido nos manter com ofertas voluntárias de pessoas amigas e dos poucos 
membros dizimistas do campo. 
 Temos trabalhado para mantermos cultos regulares: 

       Terça-feira – 19:30 Culto de Oração 
             Quinta-feira – 19:30 Culto de Adoração 

Domingo – 09:00 Escola Bíblica Dominical 
               19:00 Culto de Adoração 
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 Nossa EBD possui três classes: Adultos; Jovens e Adolescentes; e Crianças. Não temos salas para as 
aulas. Duas das classes ficam na área externa da igreja e quando o clima está frio, ou chovendo temos que 
fazer classe única. A partir de julho teremos uma classe específica para os candidatos a batismo que são 5 
(cinco) ao todo. 
 O campo possui uma casa pastoral nos fundos da igreja, na qual estou residindo. A solução para as 
salas de aula seria conseguirmos parceria para alugar uma casa para o Pastor e transformar a casa pastoral 
em três boas salas de aulas e uma cozinha para a cantina da Igreja. No momento é a solução mais viável, 
pois construir salas neste momento teria um custo aproximado R$ 30.000,00 e o aluguel em torno de R$ 
800,00 ao mês. 

Abaixo os principais eventos que aconteceram no campo neste período: 
 Organização da UMEC 

Em 31/01/2016 foi organizada a UMEC com eleição da diretoria. 
 Foram realizados contatos com os campos congregacionais próximos de Nova Corumbá e Puerto 
Soares (Bolívia) para união e integração de nossos jovens. 
23/04/2016 – Reunião na IEC-Ladário   28/05/2016 – Reunião na IEC-Puerto Soares 

  
 

 Web TV IEC-Ladário 
Este é um projeto para divulgação na internet das atividades do campo de Ladário, através de 

entrevistas com áudio e vídeo.  
Para assistir basta acessar os links abaixo: 
Entrevista com Pr. Carlos Miranda. 
https://www.youtube.com/watch?v=A-8ipPppYA0 Entrevista com regente do Coral Vocalize Pb. Darlan Santos. 
https://www.youtube.com/watch?v=QHBRMWIgZaI Entrevista com Prefeito da Cidade de Ladário. 
https://www.youtube.com/watch?v=oHV-Tq1km1E&feature=youtu.be 
Entrevista com a União Auxiliadora Feminina. 
https://www.youtube.com/watch?v=Gx9L1t80yTI 
Entrevista com a União de Mocidade Evangélica Congregacional. 
https://www.youtube.com/watch?v=YLqPjJ7DyOo 
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 Tela Crente  
Este projeto tem o objetivo de torna a nossa igreja conhecida na localidade e evangelizar através das 

mensagens dos filmes. 
1º Tela Crente em 14/02/2016.    2º Tela Crente em 13/03/2016. 
Filme: Renúncia.      Filme: Quarto de Guerra. 

       
 3º Tela Crente em 09/04/2016.    4º Tela Crente em 14/05/2016. 
Filme: Em Seus Passos o que Faria Jesus.   Filme: Terra Selvagem. 

   
 Assembleia de membros 

Em 01/05/2016 foi realizada a primeira assembleia de membros do ano de 2016 com aprovação dos 
relatórios financeiros e deliberação de assuntos de rotina. 
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 Inauguração do Coral Vocalizes 
Em 01/05/2016 foi inaugurado o Coral Vocalizes com 15 coristas sob a regência do Pb. Darlan Santos. 

É o segundo coral na cidade de Ladário, o primeiro é da PIB-Ladário. 
Primeiro Ensaio     Primeira Apresentação 

   
 Dias das mães 

Em 08/05/2016 foi realizado um culto especial em homenagem ao dia das mães. 

  
 Organização da equipe de louvor 

Hoje contamos com uma estrutura de instrumentos precária. Utilizamos instrumentos de uso 
particular dos músicos, ou de baixa qualidade e/ou com falta de manutenção da igreja. Não temos caixas 
amplificadas para baixo, guitarra e teclado. Contudo, as pessoas estão animadas e dispostas a trabalhar com 
alegria com o que temos. 

 Organização da UAF 
Em 18/06/2016 foi organizada a UAF pela irmã Marilene. As irmãs já vinham trabalhando nos eventos 

do campo, mas agora elas possuem uma diretoria.  
 Compra de 50 cadeiras 

Devido ao crescimento do número de cooperadores no campo, houve a necessidade emergencial de 
comprar 50 cadeiras de plástico no valor de R$ 1.307,78. Essas cadeiras foram parceladas em 5 parcelas e 
temos pago mês a mês com ofertas de irmãos que o Senhor tem levantado. O pagamento tem sido um 
milagre. Ainda restam 3 parcelas de R$ 256,25. 
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 Culto familiar 
A irmã Elionai abriu as portas de sua casa para realizarmos o primeiro culto familiar com a 

participação de parentes, amigos e membros da IEC-Ladário. Neste culto tivemos assistência de 20 pessoas. 

  
 Almoço em prol da compra da grade 

Realizamos em 12/06/2016 um almoço para levantarmos recursos para a compra da grade da igreja 
em substituição do muro, pois precisamos de mais segurança e dar maior visibilidade a Igreja. 

 
Neste dia também teve início do projeto Cantata-2016, com a presença do Prefeito da cidade de 

Ladário e a PIB de Ladário. O projeto visa a união dos corais das duas igrejas em parceria com a prefeitura 
para evangelizarmos através dos louvores nas praças da cidade. 

 Relatório financeiro. 
As entradas são constituídas de ofertas e dízimos. As saídas são compostas por contas de serviços 

públicos, material de limpeza, material de escritório, pequenos reparos e prebenda pastoral.  
Mês Entradas Saídas Saldo 

Dezembro/2015   R$ 34,30 
Janeiro/2016 R$ 610,50 R$ 137,50 R$ 507,30 
Fevereiro/2016 R$ 842,65 R$ 1.198,89 R$ 151,06 
Março/2016 R$ 2.394,35 R$ 2.448,96 R$ 96,45 
Abril/2016 R$ 2.327,10 R$ 2.360,00 R$ 63,55 
Maio/2016 R$ 2.724,70 R$ 2.752,75 R$ 35,50 
Junho/2016 R$ 4.230,35 R$ 3.175,80 R$ 1.090,05 No saldo final foi incluído a arrecadação do almoço realizado em 12/06/2016.  

Acreditamos que o Senhor levantará mais parceiros para nos ajudarem nesses projetos.


