
Igreja Evangélica Congregacional de Bonito de santa fé! 

Dia 31/o8/2017 

Relatório referente a julho e agosto! 

Paz do senhor Jesus! 

Queremos antes que tudo expressar nossa gratidão ao senhor Deus. E a você que tem sido um 

instrumento de Deus para nossas vidas e para a igreja de Bonito! 

Atividades! 

Durante os meses 7e 8 tivemos visitando os irmãos que precisavam de visitas! 

Fizemos um avanço na congregação, durante um dia inteiro com toda igreja juntos em um só 

propósito. 

Fizemos dois cultos evangelísticos! 

Participei do avança sertão em milagre! 

Estamos construindo uma sala para as crianças, e uma cozinha para fazermos lanche aos finais 

de semana, para recarda recursos para nós investirmos na obra missionária.  

Os matérias da construção já ganhamos: os tijolos, areia, cimento, uma porta,  

Está faltando:  duas portas, uma janela, a cobertura, peço vossas orações para concluirmos, 

pois, as crianças estão sem salas para fazermos o culto com elas na sua linguagem!  

 Batizamos 5 irmãos na visita do presidente pr. Ialan e já estamos discipulando mais 6 para 

batismo. 

Não vamos mais sair daqui do campo agora, vamos passar mais um tempo! 

Motivos de oração! 

 Pela minha família, temos enfrentado muita enfermidade! 

Pelos novos convertidos! 

Pelo campo! 

Termino da sala das crianças! 

Agradecimento!  

Ao Dem. por ter nos acolhido e cuidado de nós! 

Aos Pastores que nos apoiam! 

Aos parceiros que fazem parte de tudo que Deus tem feito em bonito! 

Nosso abraço fraterno, e muita gratidão em nossos corações, por vcs sustentar as cordas, para 

nós, podermos fazer a obra missionária. Um forte abraço a todos.  

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


Contatos! 

(83) 996802921 

Email: silva.heliar@gmail.com  

Face book: heliar-silva  

Conta corrente: 0670431,0 

Agencia: 2340,0 

Banco Bradesco 

Katherynne morais da silva!  

 

Construção da sala das crianças e a cozinha!  
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CULTO EVANGELISTICO!  



 

 



 

Avanço da igreja no bairro Antolândia onde fica localizado a congregação! 



 

 



  

Pregando na rua 11:30! 



 

 



 

Almoçando no colégio onde ficamos o dia inteiro no bairro Antolândia! 

 

Momento de compartilhamento de testemunhos e experiência no evangelismo! 



 

  

 

Trabalho com criança a tarde!  

 



 

 



 

 

 



Dia 03/08 tivemos a visita do presidente do Dem. Pastor Ialan! 

 

Foi uma visita abençoada. Tivemos batismo de 5 irmãos! 

 



 

 

 

 



 


