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RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DO CAMPO DE ITAPORANGA– Julho/agosto /2017 

 
 

“Até aqui nos ajudou o Senhor. I Sm. 7:12b 
 
 

Mesmo diante de tantas lutas e obstáculos o Senhor nos tem dado força de continuar a missão de 

pregar o evangelho no Vale do Piancó, uma região marcada pela idolatria, violência e prostituição.  

Além de nossa agenda de cultos na Igreja, continuamos participando dos cultos no 13º B.P.M. de 

Itaporanga apoiando o trabalho da União de Militares Evangélicos e um domingo por mês participamos 

do culto no presídio. Continuamos também com o Programa a Mensagem da Cruz, que é transmitido 

pela Rádio Correio do Vale, toda segunda e quinta-feira, no horário das 16:00 às 17:00hs.  

           Pelas ligações recebidas na transmissão do Programa temos confirmado um bom número de 

pessoas da comunidade rural de Itaporanga e cidades circunvizinhas, ouvintes assíduos do programa, 

que quase sempre ligam pedindo hinos e orações.  

           No mês de julho, fomos surpreendido com um maravilhoso culto comemorativo do nosso 

aniversário, onde além da participação de toda Igreja, contamos a presença de vários irmãos de outras 

Igrejas de Itaporanga, em especial a presença do representante da UME (união de militares evangélicos); 

o Sgt. Presb., Edmilson Felipe e família. Foi um culto marcado pela emoção diante tantas mensagens 

que recebemos em vídeos e áudios de amigos, familiares, pastores e líderes evangélicos. Registro neste 

relatório a minha gratidão a todos que participaram e mandaram mensagens que renovaram nossas forças 

e nos fizeram entender que não estamos sozinhos nesta luta. Que vos abençoe a todos. 

            No dia 02 de agosto recebemos a visita do Diretor do DEM pr. Ialan Cavalcante, do pr. Jarí  

Azevedo e do irmão Marcelo da IEC do Alcântara, a quem agradecemos pela honrosa visita. 

           Realizamos também no dia 24 de agosto, em nossa residência uma reunião de casais, onde 

contamos com a presença de 06 casais. Foi uma reunião agradável e muito proveitosa porque 

conseguimos transmitir uma mensagem de edificação da família cristã. Ao final foi servido aos 

convidados um lanche e agendado para o próximo mês a segunda reunião. 

            Realizamos também no mês de agosto (dia 19) uma grande vigília, com o Tema: O vaso e o 

Oleiro. Participaram da vigília o pr. Aristeu e representantes de outras Igrejas Evangélicas. A vigília foi 

iniciada às 22:00e terminou às 02:30 da manhã. Tivemos ainda no mês agosto o culto de despedida da 

irmã Anazielba Pereira, que foi transferida pelo BNB para trabalhar na cidade de Teixeira e também da 

irmã Eliane que mudou-se para outro bairro, distante da Igreja. 

             Agradecemos aos nossos mantenedores pela ajuda tão necessária para manutenção deste Campo 

Missionário, que Deus vos recompense com bênçãos celestiais.              

 

Pedido de oração: 

 

1) Pelas famílias de Itaporanga 

2) Pela família do Missionário 

 

Itaporanga,  14 de setembro  de 2017 

                                                                   Miss. Rivaldo 
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