
 

    Igreja Congregacional De Bonito De Santa Fé! 

14/06/2017 

Relatório de atividade de maio! 

Paz do senhor! 

Queremos expressar a nossa gratidão a todos os 

parceiros de missões do campo de Bonito, Eclesiastes diz: 

Ec 11:1-2 (1) Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de 

muitos dias o acharás. (2) Reparte com sete, e ainda até com oito; 

porque não sabes que mal haverá sobre a terra. 

E o apostolo Paulo diz em;  

2Co 9:10 (10)  Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, e pão 
para comer, também dará e multiplicará a vossa sementeira, e 

aumentará os frutos da vossa justiça. 

Sou grato a DEUS pela sua vida, igreja, e amigos que tem semeado 
em nossas vidas. Que papai do céu retribua 200x mais de tudo que 

vcs tem investido em minha família e ministério. 

 

Atividades durante esses dois meses estivemos empenhado nas 
atividades internas, onde tivemos os cultos dirigido pelos 

departamentos, e tivemos a nossa primeira conferência missionária 
na oportunidade recebemos; o missionário Dionísio da África, e 

pastor Helder de campina grande, e o cantor Carlos Rodrigues de Exu 
pe.  

As demais atividades seguem normal, visitando e orando pelos 
enfermos, aconselhamentos, e pregação do evangelho. 

 

Fotos dos departamentos e da conferencia! 

 

CULTO DIA DAS MÃES!   

  

 

https://www.bing.com/images/search?q=simbolo+da+igreja+congregscional&view=detailv2&&id=1E158AD42A868693637307806E8412A6308FA1EF&selectedIndex=0&ccid=LrOmeTRl&simid=608020752992832542&thid=OIP.M2eb3a6793465a0add1e62f290f0c7d51o0


Homenagem dos filhos para as mães! 
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Fotos da conferencia trabalho com crianças! 



Pastor Helder De São Jose Da Mata e o Missionário Dionisio da Africa!

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Os Trabalhadores Da Conferência!  

O tema foi: Se não nós, quem? Se não, agora quando? 

 

As fotos da conferência eu mando depois, porque está na câmera de um irmão e ele 

não mim passou a inda! 

Pedidos de oração! 

Quero informar aos amados parceiros, que a Bíblia diz em Eclesiastes 3 que a tempo 

para todo propósito. E o nosso tempo aqui em Bonito chegou!  

Orem para Deus preparar um pastor para assumir o campo de Bonito e emancipar! 

Orem para Deus nos direcionar para vitalizar outro campo ou quem sabe implantar, 

pois as promessas e o proposito que Deus tinha para realizar através das nossas 

vidas aqui em Bonito já foram cumpridos; Templo construído, departamentos 

formados, dois presbíteros, quatro diáconos, e dois em observação, uma 

congregação no bairro Antolândia e membros suficiente para emancipação. 

Contamos com os amados para os novos desafios que vem pela afrente, vamos que 

vamos pregar o evangelho e fazer Discípulos em todos os lugares do nosso brasil 

para a gloria do nosso DEUS. 

Já comunicamos ao presidente do DEM e estamos no aguardo qualquer informação 

passaremos para os amados, um forte abraço a todos!  

Contatos: 

Cel. (83) 996802921 Missionário Heliar e (83) 996766038 Missionária Katherynne 

Conta: 

Bradesco conta corrente: 0670431-0 agencia: 2340-0 proprietária: Katherynne morais 

da silva. 



Email: silva.heliar@gmail.com 
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