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RELATÓRIO DAS ATIVIDADES – Maio/Junho /2018 

 
                                                     

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DO CAMPO DE ITAPORANGA/Pb – Maio/Junho/2017 
 

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

Gratidão é a palavra que expressa o nosso sentimento diante de tudo quem temos vivido em 

Itaporanga. Gratidão a Deus que tem nos abençoado e nos guardado de todos os ataques do inimigo. 

Gratidão aos nossos mantenedores pela ajuda necessária a manutenção do Campo Missionário de 

Itaporanga. Gratidão a todos que de forma voluntária tem nos ajudado na difícil luta de evangelizar o 

Vale do Piancó.  

Temos mantido nossa agenda de cultos: 

Terça feira – Estudo bíblico 

Sexta feira – Culto de oração 

Sábado – Círculo de oração (trabalho dirigido pela U.A.F) 

Domingo – Culto de adoração e Louvor. 

Segunda e quinta -Programa “A Mensagem da Cruz” na Rádio Correio do Vale. 

Segunda – Participação nos cultos da UME – União de Militares Evangélicos, realizado toda 

segunda-feira na quadra do 13º BPM de Itaporanga/Pb. 

Ainda realizamos no mês de maio, a comemoração do dia das mães com brindes a todas as 

mães e cultos nos lares durante os meses de maio e junho. Foram realizados 09 cultos nas casas das 

irmãs; Elza, Lúcia, Alexandra, Beta, Marlice, Nenem, Nilda, Berlândia e Mira. Todos os cultos com 

mensagens para edificação da família cristã.  

Participamos da ADR da 21ª Associação regional, realizado no dia 16 de junho em Campina 

Grande, na IEC do Centenário.  

Realizamos ainda com a participação do diác. Jefinho Andrade da IEC do Valentina um culto 

na praça Simeão Leal, com apresentação de uma peça “A Mulher adultera” onde tivemos a presença 

aproximadamente de 30 pessoas e participação do nosso grupo de Louvor; Eduardo, seus filhos 

Carlos e Victor e do irmão Gilberto. 

Recebemos por jurisdição em nossa reunião realizada em 20 de junho o irmão Francisco 

Gilberto Aureliano, vindo da Igreja Assembleia de Deus Betesda. 

Encerramos esse relatório agradecendo ao Pr. Antônio Alves da IEC do Valentina pelo apoio 

que tem nos dado nas nossas atividades, inclusive enviando pessoas para nos ajudar sempre que 

precisamos. 

 

Pedimos orações: 

a) Pela família do missionário 

b) Pela família de Eduardo (do Grupo de louvor) 

c) Por nossa ida ao projeto Nilson Braga 

 

 

 

Itaporanga, 03 de Julho de 2018 

                                                                   Miss. José  Rivaldo Soares 

                                                                        083-99909.5655 
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Trabalhos externos : 
 

 
                                            

 
 

 


