
 

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 

 

Oro com alegria por causa da maneira como vocês nos ajudam no trabalho de 

anunciar o evangelho, desde o primeiro dia até hoje. Muito obrigado pelas orações e 

carinhos e ajudar firnanceira. Que o senhor das missões realize o desejo dos seus corações a 

cada dia. 

Campo de Pau dos Ferros:  

No mês Fevereiro/2017. Realizamos um mês de orações pelo os seis anos de 
evangelismo nesta cidade; 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 17 de Fevereiro. Visitamos o casal de missionário ZÉ MARIA E SUA ESPOSA 
SANDRA, com pastor MARCOS MOURO do Rio de Janeiro da igreja vila paraiso-rn. Na cidade 
de Milagre-Ce, onde oramos e clamamos a DEUS por avivamento nessa cidade e também 
visitarmos o local aonde vai se a igreja. Orem por nesses missionários. Os desafios são 
grande, mas maior e o nosso DEUS. 

No dia 18 de Fevereiro. Foi realizada a primeira assembléia regional administrativa da 
associação sal da terra-pb; As igrejas que faz parte desta associação são: Catolé do Rocha-pb, 
Brejo dos santos-pb, Riacho dos cavalhos-pb, Jerico-pb, Cajazerinha-pb, Cajazeiras - pb, São 
José  de piranhas-pb, Bonito de santa fé - pb, Bom sucesso-pb, Milagre-Ce, Ipaumirim-ce, 
Mossoró-rn ,Pau dos ferros-rn, no campo de pau dos ferros, onde os amados irmãos ficaram 
para culto de gratidão a DEUS pelo seis anos da nossa igreja. 

No dia 18 e 19 MARÇO DO ANO 2017. Foi realizado o Sexto Aniversário do campo 
missionário de pau dos ferros-rn. Participaram junto conosco todas as igrejas da 
associação sal da terra e igrejas locais. O pregado da noite foi o pastor MARCOS MOURA  
da I.E.C VILA PARAISO-RN. Com participação do cantor GERSON JUNIOR DA CIDADE DE 
CATOLÉ DO ROCHA-PB, e a participação especial do Jovem do projeto social vida nova   
apresentado uma peça de teatro. Foi momento grandioso na presença do SENHOR JESUS 
CRISTO. No dia 19/02, a festa continuou com santa ceia do SENHOR DEUS. Posse da nova 
diretoria da U.A.F  e dos novos membros do conselho fiscal da igreja. Na pregação pastor 

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


MARCOS MOURA e no louvor o ministério local com participação das meninas do projeto 
social vida nova, dançando para o senhor DEUS!! 

 
 Nessa noite de festa foi realizada a consagração da terceira oficial do campo 
missionário de pau dos ferros a nossa IRMÃ MARIA VALDEISA DA CONCEIÇÃO na função 
do diaconato; O pastor EDNALDO ALVES da I.E.C DE BREJO DOS SANTOS realizou a 
consagração Onde a amada irmã passou pela assembléia de membro da I.E.C DO BREJOS 
DOS SANTOS, no mês de fevereiro de 2017 onde todos os irmãos do campo missionário de 
pau dos ferros e membros. Foi uma noite de muita emoção e mover de DEUS nas nossas 
vidas e de todos os presentes.  

Entre os dias: 25 a 28 de Fevereiro de 2017. Participamos com os jovens e com os 
irmãos do acampamento de carnaval na Cidade de Brejos dos Santos-Pb, Foi momento de 
comunhão e consagração ao nosso DEUS suas misericórdias nas nossas vidas.  Foram trezes 
jovens do projeto social vida nova, e sete adultos, estamos vento os frutos deste projeto. 
Para Glória de DEUS!!!! 

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 FEVEREIRO -2017 
VISITA AO CAMPO DE MILAGRE-CE- 17/02/17 

 
ASSEMBLEIA REGIONAL ADMINISTRATIVIA NA NOSSA IGREJA. 

 

 



CULTO DE GRATIDÃO SABADO DIA 18/02/17 PELO SEXTO ANIVERSÁRIO DA IGREJA! E 
CONSAGRAÇÃO AO DICANATO DA IRMÃ MARIA VALDEISA. 

 

 

 
CULTO DOMINGO DIA 19/02/17 



 

 

 
ACAMPAMENTO DE CARNAVAL ENTRE OS DIAS 25 A 28/02/17 



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)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


