
 
 
 
 

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 DO PROJETO NILSON 

BRAGA DE 2016! 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 

 

Agradeço ao meu Deus. Pela maneira como vocês mos ajudam no 

trabalho de anunciar o evangelho, desde o primeiro dia até hoje. Que o senhor 

das missões realize o desejo dos seus corações a cada dia. Ore pelo nosso país, pois estamo 

passado por uma crise política e econômica que está atingido à obra de DEUS na capital e 

também no sertão onde cinco igrejas retiraram suas parcerias conosco; Ore junto conosco. 

Campo de Pau dos Ferros:  

No dia 16 e 24 de Maio. Realizamos mas um trabalho evangelístico no lar, na casa de 
Aryanne e Família; Na casa do casal Leandro e Analine: onde nossa visão como igreja é 
alcançar todo o bairro onde a igreja está inserida, com louvores, palavra, e testemunhos. 

No dia 21 de Maio. O culto alusivo ao dia das mães, pela manhã com delicioso café da 
manhã, devocional e louvores. À noite continuamos adorador ao nosso criador o DEUS VIVO, 
com mais homenagem as mães do bairro onde está a igreja e as mães das crianças do 
projeto social vida nova, com apresentação das adolescentes do projeto vida nova 
homenageado a missionária Rosimere e suas mães, junto com as crianças fazendo uma 
homenagem a todas as mamães, com palavra de gratidão a DEUS pela missionária Rosimere 
foi momento de muita emoção para todo presente.  

PROJETO SOCIAL VIDA NOVA: Ore por essas crianças, pelas suas famílias onde muitas 
têm coração endurecido para cristo. Essas crianças são um presente de DEUS para minha 
vida e da missionária Rosimere. Realizamos no mês de Maio o aniversário do Jovem 
Gilgleton e Jonathan.Foram momento de muita felicidade para todo projeto. 

Pedido de Oração: Pelo fortalecimento dos irmãos da 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 MAIO -2017 

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) 
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CULTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES COM CAFÉ DA MANHÃ 

 

 

 

 



 
 

CULTO NO LAR NA CASA: DE ARYANNE E FAMÍLIA: NO DIA 16. 

 
CULTO NO LAR DO CASAL: LEANDRO/ ANALINE NO DIA 24. 

 

 
PROJETO SOCIAL VIDA NOVA 



 

 

 
CULTO DE ORAÇÃO 

 
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)  

 


