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RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DO CAMPO MISSIONARIO DE ITAPORANGA/Pb 

 –  Ref. maio/Junho /2017 
  
 

Aqueles que confiam no Senhor 
 são como o monte Sião,  

que não pode ser abalado, 
 mas permanece  

para sempre.Sl.125:1 

                                 

 

Iniciamos este biênio com a comemoração do dia das mães, quando realizamos 

um culto na Igreja e depois convidamos todas as mães, acompanhadas com o esposo e 

filhos e oferecemos uma agradável comemoração em uma pizzaria da cidade. Também 

realizamos o primeiro culto infantil, com total participação das crianças da Igreja e 

convidadas, sob a direção do seminarista Renê da IEC do Valentina Figueiredo, que 

nos substituiu durante 10 dias, para que pudéssemos descansar um pouco da luta 

contínua tanto na Igreja, rádio, presídio e no 13BPM, E visitas nos lares.  

Continuamos com o programa “A mensagem da Cruz” transmitido toda segunda 

e quinta-feira pela Rádio Correio do Vale, no horário de 16:00hs às 17:00hs. Esse 

programa é transmitido pra toda região do Vale do Piancó pela frequência AM 1590 e 

pelo aplicativo  WWW.correiosat.com.br – (veja lista de rádios e selecione 

Itaporanga.) 

 Continuamos cooperando com o trabalho da UME (união de militares 

evangélicos) que realiza toda segunda feira um culto no 13º BPM de Itaporanga, onde 

temos a oportunidade de pregar e divulgar os trabalhos da nossa Igreja. Também 

participamos um domingo a cada mês do culto no presídio de Itaporanga, realizado sob 

a responsabilidade do Irmão Sheldon Ferreira. 

Agradecemos aos nossos parceiros, pela contribuição tão necessária para 

manutenção deste Campo Missionário e também aos mantenedores do Programa na 

Rádio Correio do Vale.  Que o Senhor nosso Deus, vos recompense com bênçãos 

celestiais e que possamos “JUNTOS” cumprirmos a ordem do Mestre; “IDE por todo o 

mundo, e pregai o evangelho a toda criatura” Mc. 16 :15  

  
 

Pedimos oração: 

 

1) Pela saúde de Marilene 

2) Pelas famílias da Igreja 

 

                                                              Miss. José Rivaldo Soares    

         

 

 

http://www.correiosat.com.br/
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Culto da U.A.F. (part. Pr. Luiz Carlos e Eliane) 

 
 

 

 

Participação nos cultos no 13º B.P.M de Itaporanga 
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Comemoração dia das mães (Pizzaria) 

 
Culto infantil 

 


