
 
 

 

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) 

O QUE FALTA PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO? O TEMPLO está todo construído, 
coberto com portas e janelas, mais falta o acabamento interno e externo, piso, parte elétrica 
interna e externa está funcionando, mas falta finalizar. O BANHEIRO falta o acabamento 
interno e externo e finalizar a parte elétrica. A COZINHA E O REFEITÓRIO faltam à cobertura, 
toda parte hidráulica e elétrica, piso, portas e janelas e balcão, mesas e cadeiras. Para atente 
as crianças do projeto social vida nova, com refeições diárias. AS SALAS DE AULAS do 
projeto social vida nova, não foram construídas por falta de recursos financeiros, mais 
cremos no nosso DEUS “ELE” vai concluir essa boa obra em nome de JESUS CRISTO. 

FAÇA UMA OFERTA DE AMOR/MISSIONÁRIA PARA CONCLUSÃO DA OBRA! 
BANCO EXCLUSIVO PARA O DEPOSITA PARA OBRA! 
CAIXA ECONIMICA FEDERAL. 
AGENCIA: 0763 OP: 013 CONTA-POUPANÇA – 00021739-6 
NOME: ROSIMERE SILVA LINS DA CRUZ –(ESPOSA) CPF: 830.420.324-34 

NO MÊS DE JULHO. Começamos com orações em favor do Projeto Nilson Braga que 
aconteceu nos dias 22 a 31 de Julho.  A cidade foi impactada com a palavra de JESUS CRISTO, 
todas as noites na praça de eventos. Onde os moradores ouviram a mensagem de salvação. 
Durante a semana foram oferecidos à população vários atendimento entre eles: Clinico 
Geral, Odontologia, Psicologia, Assistência Social, Farmácia, Bazar, cursos de artesanato, 
corte de cabelo, manicure, limpeza de pele; Confeitaria, e “cesta básica”: foram entregue 
trezentas cestas básicas para as pessoas carentes da cidade. Na área cristã: Evangelismo 
para adultos e escola bíblica para crianças, aconselhamento pastoral e discipulado. Foram 
atendidas mais de duas mil pessoas durante essa semana do projeto. 

INAUGURAÇÃO DO TEMPLO: O templo foi inaugurado no dia 31/07; Com muita alegria no 
SENHOR DEUS, onde todos os projetistas do projeto estiveram reunidos em adoração e 
agradecimento a DEUS pelas suas promessas derramadas nessa cidade. Tivemos a 
ordenação ao diaconato da irmã Márcia Teodoro. 

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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AGRADECIMENTOS: Ao SENHOR DEUS o dono da missão por realizar essa obra tão 
maravilhosa as nossas vidas; Por ter levantado pessoas especiais com visão missionária na 
seara do mestre JESUS CRISTO. A toda diretória da U.I.E.C.B, ao D.E.M e todos os parceiros e 
colaboradores pelas orações e investimentos no reino de DEUS. Muito obrigado amados por 
tudo que vocês continuarão fazendo por nós.  

PROJETO SOCIAL VIDA NOVA: Retornará no mês de Setembro, tivemos que dá uma pausa 
nesse mês de Agosto para organizar o novo templo, para melhor atende as crianças. Quando 
toda estrutura estiver pronta o objetivo e atender duzentas crianças e suas família para 
glória de DEUS. 

O Projeto oferece aula de reforço escolar, educação cristã, ajuda psicológica, Palestra de 
transito, higiene bucal, palestra para os pais sobre educação familiar, Cristã; Têm trinta 
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 JULHO -2016 
CONSTRUÇÃO DA IGREJA 

 
ORAÇÃO PELO O PROJETO NILSON BRAGA/16 

  

INAUGURAÇÃO DA IGREJA DIA 31/07/16 
CONSAGRAÇÃO AO DIACONATO DA IRMÃ MÁRCIA TEODORO 



 

 

 

 



 
 

 

ABERTURA DO PROJETO NILSON BRAGA/16 

 

CULTOS NA PRAÇA DE EVENTO 

 



CURSOS OFERECIDOS PELO PROJETO NILSON BRAGA/16 

ESCOLA BÍBLICA INFANTIL 



 

BAZAR 



 

SAÚDE 

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)  

OBS: MAIS FOTOS/VIDEO DO PROJETO NILSON BRAGA/16.  
FACEBOOK: PASTORJONES.JOSE@HOTMAIL.COM 


