
 
 

 

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 

 

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:  

No mês JANEIRO/2017, Entre os dias 01 a 31. Realizamos um mês de orações pelas 
famílias, igreja, moradores do bairro onde a igreja está localizada, pelas as crianças do 
projeto social vida nova e suas famílias, foi 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. 

 No dia 01/01/2017. Realizamos o primeiro culto do Ano/17. Foi momento de muita 
alegria entre os irmãos e amigos presente, após o culto teve confraternização. 

Entre os dias 15/01 a 07/02/2017. Saímos de férias, para visita as nossas famílias e 
amigos. 

Nos dias 23 a 27/01/2017; Realizamos curso de capacitação na areia com criança 

em recife na APEC: Aliança Pró Evangelização das Crianças.  

Nos dias 28 e 29. Participamos da E.B.F de férias na congregação congregacional em 

Gravata- PE. Pela equipe da missionária JESANA e seu esposo DIEGO da IEC DO ALTO TREZE 

DE MAIO 

Entre os dias 30/01 a 04/02/2017 Participamos da 53ª Assembleia Geral, Foram 

momento de agradecimento a DEUS pela gestão que terminou com excelência na pessoa 

do Pastor Osvaldo Lopes e sua Equipe, E PARA GESTÃO QUE começa o pastor Marcio Leal e 

sua Equipe que o grande DEUS promova unidade entre as nossas igrejas. 

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 

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


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 JANEIRO -2017 

PRIMEIRO CULTO DO ANO 01/01/2017 
 

  

 

 



 

       

CURSO NA APEC: Aliança Pró Evangelização das Crianças. 
 



 

  

 

E.B.F DE FÉRIAS EM GRAVATA-PE 



 

 

  

CONCLUIDA À CISTERNA: DOZE MIL LITROS DE ÁGUA PARA IGREJA 

 

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)  

 
 
 

 


