
 

Relatório de Atividades – Meses de Abril, Maio e Junho/16. 

Olá queridos, graça e paz! 

 “Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres” Salmo 

126.3.  

 

Não poderíamos começar este relatório com um texto bíblico melhor do que esse acima 

para expressar tudo quanto o nosso maravilhoso Deus tem feito em nossas vidas aqui 

em Parnamirim ultimamente. Estamos com o coração transbordando de alegria por ver a 

poderosa mão de Deus agir e ver grandes milagres acontecer, ver sonhos a serem 

realizados e principalmente ver Deus começar a cumprir os Seus propósitos através de 

nós.  

 

“Porque dele e por ele, e para ele, são todas as coisas; glória, pois, a ele 

eternamente” (Romanos 11.36).  

 

É nessa certeza, que nos alegramos e regozijamos, pois o Senhor foi, é e será 

glorificado, esse é o nosso maior desejo sempre, que as pessoas vejam, através de cada 

um de nós, a glória de Deus, pois como mesmo diz a letra da música de Diante do Trono: 

“Não tenho palavras pra agradecer Tua bondade, Dia após dia me cercas com 

fidelidade. Nunca me deixes esquecer que tudo o que tenho, tudo o que sou, o que vier 

a ser, Vem de Ti, Senhor. Dependo de Ti, Preciso de Ti, Sozinho nada posso fazer. 

Descanso em Ti, Espero em ti, Sozinho nada posso fazer. Nunca me deixes esquecer 

que tudo o que tenho, tudo o que sou, o que vier a ser Vem de Ti, Senhor”. Aleluia!  

 

A seguir listaremos as principais atividades dos meses de Abril, Maio e Junho. 



** Aniversario da UAF: No mês de Abril a nossa União Auxiliadora Feminina 

comemorou dois anos de inicio de suas atividades aqui no Campo de Parnamirim. As 

irmãs organizaram um culto de gratidão ao Senhor e contamos com a participação da 

UAF de Cidade Satélite e com preleção da Missionária Walkíria. Foi um momento 

precioso de ver tudo o que Deus tem feito e também de fortalecer e preparar nossas 

vidas para outras jornadas e afazeres para o Reino, sempre firmes e constantes.  

Oração: Orem pelas irmãs daqui do Campo, muitas vivem duras realidades na família. 

 

      ** Aniversario do Campo - Evangelização– Dentro das nossas festividades de 

aniversário realizamos um grande trabalho de evangelização no bairro onde estamos 

situados e contando com a participação de outras Igrejas Congregacionais. Tivemos 

muito êxito em toda a atividade e a receptividade da comunidade foi muito boa. No fim 

fizemos uma pequena passeata pelas ruas.  

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=798956100202951&set=pcb.965920680097914&type=1&relevant_count=9
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=798956100202951&set=pcb.965920680097914&type=1&relevant_count=9


          ** Aniversario do Campo – Cultos de Celebração: O Campo Missionário de 

Parnamirim comemorou 13 anos de atividades e fizemos uma grande celebração em 

gratidão ao Senhor por tudo. Louvamos a Deus pela vida do Pr. André e sua esposa Sara 

que iniciaram esse trabalho e também ao Pr. Sergio e sua esposa Vânia, que nos 

antecederam. Muitos amigos, vizinhos e familiares estiveram presentes. Foi um tempo 

precioso de recordar o passado, analisar o presente e planejar o futuro. Fomos 

profundamente abençoados com o Pr. David Bezerra e Pr. Antônio Neto, nossos 

preletores, também com o Ministério de Louvor da IEC Diamantina e as participações 

locais. Deus falou grandemente aos nossos corações.  

            

         ** Aniversário do Campo – Batismo: Como parte da celebração de aniversário do 

Campo, tivemos a imensa alegria de batizar quatro jovens. Jovens que tem se esforçado 

em seguir o Senhor Jesus e que pediram para serem batizados. Ambos foram 

discipulados e estão buscando crescer na caminhada cristã. Nossa Igreja tem crescido 

e temos visto a boa mão de Deus agindo em nosso favor. Gustavo, Karol, Rafaela e Tiago 

tem dado um bom testemunho de Cristo em suas vidas e com alegria a Igreja os 

recebeu e acolheu. Oração: Orem pela vida desses jovens, eles foram tirados das mais 

duras realidades que possam imaginar e estão vivendo para Cristo. Orem para que seus 

amigos e parentes sejam também alcançados. 

 

 



                      ** Comemoração ao Dia das Mães – Comemoramos o dia das mães e foi mais um 

momento especial que o nosso Deus nos proporcionou. No total tivemos algumas mães 

da comunidade presentes. Os jovens e adolescentes da Igreja foram os responsáveis 

de organizar toda a homenagem que foi feita, ornamentaram toda a Igreja, preparam 

músicas, peças e outras belas mensagens.  Foi uma bênção e tudo muito emocionante 

também. Toda a Igreja ouviu a mensagem da maior prova de amor de todos os tempos... 

O amor de Deus! Louvado seja o Senhor. 

 

** Avanço Missionário – Eu e Débora estivemos participando, junto com a IEC 

de Alcântara/RJ e IEC Valentina/PB, do avanço missionário na cidade de 

Itaporanga/PB, cerca de 500 km de Parnamirim. Foi incrível o que Deus fez, a unidade 

do Seu povo gerou muitos frutos para aquele Campo, que tem a frente o Pb. Rivaldo. 

Participei da equipe médica, verificando pressão, e Débora na equipe de corte de 

cabelo e evangelismo infantil. Louvamos a Deus por essa rica oportunidade. 

Oração: Ore pelo campo de Itaporanga, pelo missionário Rivaldo e sua família.  

 

 



** Congreg’Ação: Reunimos as lideranças de Mocidade das sete Igrejas 

Congregacionais, tanto da União como da Aliança, que temos em Natal e Parnamirim e 

decidimos nos aproximar mais e ajudar assim uns aos outros. Em um período bimestral 

nos reunimos sempre em uma das Igrejas e realizamos o trabalho de evangelização e 

divulgação no bairro da Igreja à tarde e a noite temos o nosso momento de celebração, 

adoração e comunhão. Tem sido uma experiência incrível onde temos fortalecido nossos 

laços de amizade e irmandade. E no mês de junho estivemos na IEC de Felipe Camarão, 

em Natal/RN, onde o culto foi na rua e tivemos a audiência de muitas pessoas. 

Glorificamos a Deus por mais um trabalho realizado. 

 

 

       ** Pedido de Ordenação Pastoral: No mês de junho fiz minha inscrição para o 

próximo exame nacional do DAM da nossa denominação. Finalmente juntei toda a 

documentação necessária e junto com a Junta Regional da 21ª foi tudo encaminhado 

para os devidos procedimentos. Se tudo ocorrer bem estarei fazendo a prova dia 

27/08. Orem por mim neste sentido. 

** O Desafio continua: Irmãos, sabemos que as coisas no nosso país não estão 

nada fáceis e a crise está atingindo a todos ferozmente e nós missionários não estamos 

excluídos disso, infelizmente. Nos últimos meses nosso sustento caiu bruscamente e 

temos tido dificuldade para pagar alguns compromissos, fazer feira e até ajudar alguns 

irmãos aqui do Campo. Sabemos que aqueles que se embrenham na obra missionária 

precisam abrir mão de algumas coisas e ao mesmo tempo passar por algumas agruras 

para que possamos crescer e aprender, mas ao mesmo tempo nos deparamos com a 

falta de compromisso e fidelidade com aqueles que se comprometeram com essa obra, 

talvez pelo motivo acima citado. Diante disso estamos lançando um desafio, não as 

Igrejas, mas aos irmãos que nos acompanham. Nos adote como seu casal missionário: 

Se tivermos 20 irmãos nos adotem e ofertem mensalmente apenas R$ 50,00 

teremos uma grande melhora e alivio para melhor trabalharmos aqui no Campo. Seja 

você um dos 20, invista em missões, faça parte desta obra, colha esses frutos junto 

com a gente. Ore a Deus, peça a direção e seja nosso parceiro. Qualquer coisa entre em 

contato conosco. 

 



** Vídeo: Estamos com um vídeo que resume um pouco do trabalho aqui de 

Parnamirim, iniciado em 2003 e que desde 2012 estamos a frente. Segue o link no 

youtube para que os irmãos possam assistir e baixar: 

https://www.youtube.com/watch?v=1rPAhbvoD-g 

** Facebook: Temos também o nosso grupo do Campo Missionário de Parnamirim 

no facebook onde estamos sempre atualizando com fotos e informações: 

https://www.facebook.com/groups/731368083553176/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1rPAhbvoD-g
https://www.facebook.com/groups/731368083553176/

