
 
 

 

IGREJA EVANGÉLICA CONGREGACIONAL EM PAU DOS FERROS-RN. 
ANUNCIANDO JESUS DESDE 1855 NO BRASIL. 

 
 

     

Pastor: Jones e Missionária: Rosimere                                    Venha nos visitar!    

 
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 
 
O QUE FALTA PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO? 
 
 O TEMPLO está todo construído, coberto com portas e janelas, mais falta o acabamento interno, 
externo, e piso.  
OBS: A PARTE ELETRICA DO TEMPLO FOI CONCLUIDA, MAS TEMOS UMA DIVIDA DE R$ 3.890,00, 
QUE FOI A COMPRA DOS FIOS GROSSOS PARA INSTALAÇÃO DOS ELETRODUTOS. FAÇA UMA 
OFERTA DE AMOR. 
 
O BANHEIRO falta o acabamento interno e externo e finalizar a parte elétrica.  
 
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.  
 

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. 

AGRADECIMENTO:  

Todos os irmãos do campo missionário de Pau dos Ferros querem agradecer ao Pr 
Ceny Tavares, Pr Bruno, Oficiais, Membros, e o irmão Marcos Henrique da igreja vida nova. 
E os irmãos: JESANA e seu esposo DIEGO da IEC ALTO TREZE DE MAIO/PE; Pela visão na 
obra do senhor Jesus Cristo em pau dos ferros onde não tem medido esforço para tal obra, 

na conclusão da COZINHA E O REFEITÓRIO. Graça a DEUS; Está concluída Que 

o SENHOR da missão realize o desejos dos seus corações e alargue suas tendas.  

Campo de Pau dos Ferros:  

No mês novembro, realizamos mais um Evangelismo de impacto no bairro nações 
unidas; Onde os moradores , através de testemunho e pregação e louvor; foram 
quebrantado pelo poder da palavra de DEUS. 

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) 
 

http://search.babylon.com/imageres.php?iu=http://www.iecm.com.br/documents/Logo_UIECB.gif&ir=http://www.iecm.com.br/&ig=http://images.google.com/images?q=tbn:ANd9GcRm50-ZpsDDrgzEPR7eCBBiSQc-ZmNf11rK2jkDHGozxEKYaUA:www.iecm.com.br/documents/Logo_UIECB.gif&h=247&w=250&q=uiecb&babsrc=home


 Entre os dias 14 a 19 de novembro realizamos a semana do evangelho na cidade de 
pau dos ferros, foi momento de bênção de DEUS na vida dos moradores desta cidade. Onde 
várias igrejas de diferentes denominações estiveram reunidas num só propósito de honra o 
REI JESUS CRISTO. 

No dia 27; Recebemos o casal EDLÂNIO E MAGNA e sua falha ANA BEATRIZ; vindo da 
igreja batista Uiraúna- PB, como membros da nossa igreja local. O primeiro fruto nessa nova 
caminhada. 

Entre os dias 21 a 27. Realizamos mas uma semana de oração pela família, é 
momento de testemunho e suplica a DEUS pela salvação dos parentes e familiares vizinhos. 
A oração e a chave que abre as portas do céu sobre as nossas vidas. 

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 NOVEMBRO -2016 
CULTO DE AGRATIDÃO A DEUS PELA SEMANA DO EVANGELHO 

 

 
RECEBIMENTO DO CASAL: EDLÃNIO E MAGNA COM MEMBROS 



 

PROJETO SOCIAL VIDA NOVA: ANIVERSÁRIO DA ALUNA- ALLANNA 

 

ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL 



 

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)  


