
IGREJA EVANGÉLICA CONGREGACIONAL DE ITAPORANGA

Rua Francisco Guimarães, 15 - Centro / Itaporanga-Pb

"Uma Igreja Missionária"
 

 

 
“Ide por todo o mundo, e pregai o evangelho a toda criatura"Mc.16:15  Página 1 
  

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DO CAMPO DE ITAPORANGA– Março/Abril /2018 
 

Amplia o lugar da tua tenda,  
E estendam-se as cortinas das tuas habitações; 

 não o impeças; alonga as tuas cordas,  

e firma bem as tuas estacas. Is 54:2 

 

Do dia que chegamos a Itaporanga até os dias atuais passamos por muitas lutas, mas o Senhor 

sempre nos deu a vitória, e enfim chegamos ao momento que tornou-se necessário aumentar nosso Templo, 

e esse momento chegou com 03 grandes acontecimentos; 

1) A visita a Itaporanga da Missionária Cida, enviada pelo Projeto Frutificando na melhor Idade 

coordenado pelos casal Gerson/Neli aquém agradecemos imensamente. A missionária 

desenvolveu no Campo várias atividades tanto com as crianças como com as senhoras e toda 

Igreja através de visitas e pregações. Que Deus vos recompense com bençãos celestiais.  

2) A chegada da família Feitosa; Eduardo/Nilda, e seus filhos Carlos Eduardo, Victor e Salomão 

e minha filha Shirley esposa do Carlos Eduardo. O Eduardo é um excelente sanfoneiro toca 

também violão e teclado, seu filho Carlos Eduardo é baixista e o Victor toca bateria, foi assim 

que o Senhor nos enviou um grupo de louvor completo. Já compramos a bateria e dessa forma 

só temos a agradecer a Deus pela vinda da família do Eduardo. 

3) O batismo de Geiza Francisca da Silva e Girlene Alves da Silva que pela sua fidelidade são 

responsáveis pela compra de nossa bateria. Estamos também trocando as cadeiras por outras 

mais confortáveis e que nos dão condição de maior acomodação de pessoas no Templo. Já 

compramos com a ajuda da missionária Cida 18 cadeiras e nossa meta é a compra de mais 42 

para termos um número de 60 cadeiras e com as que já temos chegarmos a 100. 

Nos últimos cultos nosso Templo ficou cheio e tornou-se necessário a retirada de uma parede e 

dessa forma ampliar em quase 100% o tamanho do Templo que agora comporta aproximadamente 100 

pessoas. Além do batismo de Geiza e Girlene, e do recebimento por jurisdição da família de Eduardo ainda 

recebemos da mesma forma as irmãs Marlice Feitosa da Silva, Alexandra Pereira da Silva e Cleusivânia 

Cavalcante Gomes da Silva, totalizando 11 novos membros. Ao Senhor nosso Deus, toda e honra e toda 

Glória. 

Marcamos a reinauguração do Templo para o dia 05 do mês em curso, tendo como preletor o Pr. 

Luiz Carlos Pontes da IEC do Centenário que também é um dos nossos parceiros, aquém agradecemos 

pelo apoio que nos tem dado. 

Mantemos a nossa agenda de cultos, a participação nos cultos realizados no 13º B.P.M. de 

Itaporanga e transmissão do Programa a Mensagem da Crus toda segunda e quinta-feira no horário de 

16:00hs às 17:00hs. 

Concluímos este relatório agradecendo a todos os nossos parceiros que com sua ajuda nos tem dado 

condição de pregar o evangelho do Senhor nesta região tão carente denominada “Vale do Piancó, que o 

Senhor nos abençoe e nos proteja.    

 

Pedido de oração: 

1) Pelas famílias de Itaporanga                         

2) Pela família do Missionário       Itaporanga, 03 de Maio de 2018   

 

                                                                                                   Miss. José Rivaldo Soares 
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Culto depois de retirada a parede (Reforma do Templo) 

 
Agradecimento a Miss. Cida 

 


