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RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DO CAMPO DE ITAPORANGA– março e abril /2017 
 
 
 

Em tudo dai graças; porque esta é a vontade de Deus  

em Cristo Jesus para convosco. I Ts 5:18 
 
 
 

Iniciamos este relatório dando graças ao Senhor nosso Deus que nos tem dado condições 

necessárias para cumprir todos os compromissos neste Campo Missionário. 

Continuamos com o estudo da Bíblia toda quarta feira e participando dos cultos no 13º B.P.M. 

de Itaporanga.  

Nos dias 24 e 25 de março participamos do Congresso Regional da 21ª Associação onde fomos 

eleito para mais um mandato como tesoureiro desta associação. Aproveitamos a oportunidade para 

contato com os pastores, missionários e líderes das federações.  

Nos dias 27 de março e 25 de abril, realizamos   culto com casais da Igreja e já está marcado um 

novo culto para o mês de maio, estamos buscando trazer para Igreja os homens ainda não convertidos. 

Nos dias 29 e 30 de abril realizamos o 5º aniversário da U.A.F. com a presença do Pr. Luiz Carlos 

Pontes e sua esposa Eliane da IEC do Centenário, Igreja que tem parceria com este Campo Missionário. 

A Irmã Eliane que é coordenadora da COUAF no Nordeste distribuiu com as irmãs exemplares 

da revista vida cristã. Agradecemos a sua participação e incentivo ao trabalho desenvolvido pela U.A.F 

no Campo Missionário de Itaporanga. 

A U.A.F. escolheu como Tema; Que tipo de vaso sou eu? E o Lema “Eis que, como o barro 

na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel.” Jr. 18b 

No culto do dia 29, foi apresentado uma peça (Que tipo de vaso sou eu?) pelas mulheres e foram 

distribuídos vasos de barro ornamentados às mulheres da Igreja e visitantes.  

Continuamos apresentando o programa A mensagem da Cruz na Rádio Correio do Vale, no 

horário de 16:00 às 17:00, toda segunda e quinta feira. 

Agradecemos aos nossos mantenedores, “Que Deus vos abençoe e que possamos continuar juntos 

pregando o evangelho do Senhor Jesus em todos os lugares. 

 

 

Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Sl 126:3 

 

Pedido de oração: 

1) Saúde de Marilene (está com tendinite, no braço esquerdo) 

2) Pelas famílias de Itaporanga 

 

 

 

Itaporanga, 03 de maio de 2017 

                                                                   Miss. Rivaldo 
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