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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO CAMPO MISSIONARIO DE ITAPORANGA/Pb 

 –  Ref. Setembro/Outubro /2017 
  

“Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós,  
e por isso estamos alegres.” Sl 126:3 

                                  

A cada dia, cada obstáculo vencido, renovamos as nossas forças ao sentirmos o 

agir de Deus a nosso favor. No final do mês de agosto saíram do Campo Missionario 

os irmãos; Romildo e esposa, que foram para o Rio de Janeiro em busca de emprego, 

depois o casal Anazielba e família para a cidade de Texeira em virtude de transferência 

dela para o BNB daquela e cidade. Algumas irmãs, por causa da idade e distancia da 

casa para Igreja, passaram a alternar os cultos, vindo uma vez por semana e faltando 

aos outros cultos. Isto nos deixou preocupados, mas sabendo que tudo estava no 

controle do Senhor e isso não causaria desanimo para nós. 

            No início de setembro, fomos informados de uma casa, muito boa, no centro da 

cidade, pra alugar, fomos olhar e gostamos muito dessa casa de maneira que no mesmo 

dia alugamos por R$ 600,00. Como o nosso contrato anterior vencia no dia 10 fizemos 

a mudança nos dias 5 e 6 de setembro. Ao chegarmos em nossa nova morada, 

resolvemos fazer um culto de gratidão no dia 09, que foi realizado no terraço da casa e 

para nossa surpresa e alegria participaram desse culto aproximadamente 30 pessoas. 

Nos próximos cultos, domingo e quarta surgiu um novo problema, tivemos uma média 

de 10 pessoas nos cultos e conversando com os irmãos foi nos informados por alguns 

que iriam participar dos cultos em nossa casa, mas não queriam ir pra Igreja por ser 

distante de sua casa. Realizamos o próximo culto na sala de nossa casa e mais uma vez 

a grande presença dos irmãos e vizinhos. Foi assim que entendemos que ali era o local 

apropriado não para nós morar, mas para instalação da Igreja Congregacional de 

Itaporanga. Comunicamos ao Pr. Ialan, diretor da DEM e pr. Antônio Alves da IEC do 

Valentina, nossa Igreja tutora e fomos autorizados a mudar a Igreja para esse novo 

endereço, Rua Francisco Guimarães, nº 15, Centro / Itaporanga. 

             Colocamos uma porta dividindo a casa do Templo, ficando para 

funcionamento da Igreja; o terraço (recepção), a sala (Templo) e um WC.  

            Nos primeiros cultos o salão ficou pequeno, pois havia uma parede divisória 

que diminuía o espaço da sala, e autorizados pela proprietária da casa retiramos essa 

parede, ficando um espaço excelente que comporta facilmente 70 cadeiras. Instalamos 

ar condicionado e dois ventiladores, projetor e duas caixas de som. Agora para nossa 

alegria, para honra e glória do Senhor, a presença nos cultos é de 20 a 30 pessoas. 

            Mas para completar a grande mudança, tanto para Igreja como para os 

missionários, fomos convidados a olhar a casa que fica sobre a Igreja (1º andar) e que 

estava fechada a algum tempo, precisando apenas de uma pintura total e concerto de 

instalação hidráulica. Gostamos da casa e sugerimos a proprietária um novo contrato 

no valor de R$ 1000,00 para utilização das duas casas; sendo Térreo/Igreja e primeiro 

andar; casa dos missionários. Lembrando que o Campo tinha uma despesa de R$ 
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1.450,00 com aluguel (1000,00 do Campo e 450,00 da casa do missionário. E seria 

reajustado no mês de dezembro. 

           Estamos muito feliz, porque todos os irmãos da Igreja moram perto e pela 

presença dos vizinhos e visitantes que aumentam de maneira significativa a presença 

nos cultos. Participamos nos dias 21 a 24 de setembro do VI ENOMI, realizado pelo 

DEM em Juazeiro da Bahia e também de um encontro de pastores das Igrejas do Vale 

do Piancó, realizado na Igreja Batista Sertaneja, pelo Movimento Nacional de 

Evangelização do Sertão Nordestino. No mês de outubro, dias 27 a 29 participamos de 

curso de liderança para trabalho com famílias, realizado pela JUVEP. 

          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. . 

 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 família do missionário 

2) Pelas famílias da Igreja 

3) Por nossa 1ª Conferencia missionaria 

 

                                                              Miss. José Rivaldo Soares    
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