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RELATÓRIO DE ATIVIDADES – Janeiro/Fevereiro /2018 

 
 Ora, sem fé é impossível agradar a Deus; 

 porque é necessário que aquele que se  
aproxima de Deus creia que ele existe, 

 e que é galardoador dos que o buscam. 
Hb 11:6                                

 

 Estamos iniciando mais um ano de atividades no Campo Missionário de Itaporanga, 

que conforme relatórios anteriores tem passados por inúmeros obstáculos mas em todos o Senhor nos 

tem dado a vitória e dado forças pra continuar a luta. Nesse ano que iniciamos o nosso maior desafio 

é adquirir recursos para poder comprar um terreno e inscrever o Campo no Projeto Nilson Braga. 

Sabendo do valor médio de um terreno em Itaporanga e da situação financeira do Campo que 

sobrevive de parcerias, entendemos que somente Deus, que é o dono da obra pode nos dar condição 

de vencermos mais esta batalha. Enviamos a algumas Igrejas e aos nossos mantenedores pedido de 

ajuda e colocamos em nosso orçamento o valor de R$ 250,00 mensal como prova de termos a certeza 

de que o Senhor nos dará condição para isso.  

Em planejamento para 2018, além de mantermos nossa agenda de cultos; 

Terça : Estudo bíblico 

Sexta : Culto de Oração 

Domingo: Culto de adoração e Louvor 

Temos também; 

Segunda das 16:00hs às 17:00hs Programa “A Mensagem da Cruz” na Rádio Correio do Vale 

Segunda: Às 19:30 culto no 13º B.P.M de Itaporanga 

Quinta das 16:00hs às 17:00hs Programa “A Mensagem da Cruz” na Rádio Correio do Vale 

Sábado: das 15:00hs às 16:00hs Escola Bíblica infantil 

Sábado: das 16:00hs às 17:00hs Círculo de Oração 

Nos dias 21 a 25 de fevereiro estivemos participando do Congresso Unificados da 

Confeuhec/Couaf em Águas de Lindóia/Sp. Foi um momento de termos contato com alguns dos 

nossos mantenedores e cumprirmos nossos deveres com a Confeuhec onde fomos reeleito para mais 

um mandato no cargo de 2º Vice presidente.  Neste período o pr. Jeferson Andrade da IEC do 

Valentina Figueiredo nos substituiu nas atividades do Campo, mantendo toda agenda de trabalhos. 

 Agradecemos a Deus, por tudo e todos os benefícios que nos tem dado, pelas vitórias que 

conquistamos. Somos eternamente gratos aos nossos mantenedores e rogamos ao Senhor que retribua 

a todos com bênçãos celestiais. Agradecemos ainda aos mantenedores do Programa “A Mensagem da 

Cruz” realizado toda segunda e quinta na Rádio Correio do vale. Agradecemos também ao pr 

Jeferson Andrade pelos trabalhos realizados em Itaporanga e ao pr. Antônio Alves da IEC do 

Valentina pela autorização e ajuda para o pr. Jeferson nos substituir em Itaporanga no período do 

Congresso. 

 

Pedimos oração: 

1) Pela saúde de Marilene  

2) Pela Compra do terreno 

3) Pelas famílias da Igreja 

 

Miss. José Rivaldo Soares 

083  - 99909.5655 
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                                                     Participação do Pr. Jeferson Andrade em Itaporanga 
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                      Participação no Congresso Unificado Couaf/Confeuhec 

 
 

 


