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RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DO CAMPO DE ITAPORANGA– Setembro/Outubro 
/2018 

 
Direi do Senhor:  
Ele é o meu refúgio  
e a minha fortaleza,  

o meu Deus, 

 em quem confio. Sl 91:2 

 
 

Ao término de mais um biênio nosso sentimento é de gratidão e de paz no coração, pois 

diante de todas as lutas sempre temos superado as dificuldades, e o Senhor tem nos dado condições 

necessárias para continuarmos cumprindo a missão de pregar o evangelho do Senhor Jesus em 

todos os lugares.  

Cumprimos a nossa agenda de trabalhos, com cultos na terça, sexta e domingo, a além do 

programa “A mensagem da Cruz, transmitido toda segunda feira na Rádio Correio do Vale, 

continuamos participando dos cultos da União de Militares Evangélicos realizados toda segunda 

feira no 13º B.P.M. de Itaporanga 

 Realizamos o batismo das irmãs Maria das Graças Alves e Amanda Estefany Clementino 

Diniz no dia 16 de setembro. Comemoramos o dia da criança onde tivemos uma presença de 

aproximadamente 20 crianças. 

 Participamos também da Marcha pra Jesus, realizada pela Igreja Batista em Boa Ventura, 

e do Congresso das Federações (FEUHEC/FEUAF) da 21ª Associação Regional realizado nos dias 

19 a 21 de outubro na cidade de Bananeiras/Pb. Após o congresso convidamos o Presidente da 

CONFEUHEC o presbítero Josué Mota a conhecer o Campo Missionário de Itaporanga e pregar 

no culto do domingo. Agradecemos pelo pronto atendimento ao nosso pedido. 

Estivemos presente no Culto de aniversário da UHEC de Brejo dos Santos atendendo o 

convite para ministração da palavra no dia 13 de outubro onde tivemos a oportunidade de pregar 

a mensagem com o Tema: O Grande Rei e Lema: “Porque o Senhor é Deus grande, e Rei grande 

acima de todos os deuses”. Sl 95:3. Realizamos ainda 05 (cinco dias) de oração nos dias 20 a 24 e 

uma grande confraternização no final do culto de 24/09. 

Agradecemos a Deus por tudo que foi realizado neste biênio e seremos sempre gratos aos 

nossos mantenedores, por sua ajuda tão necessária e indispensável a manutenção deste Campo 

Missionário. Rogamos ao Senhor que vos retribua com bênçãos celestiais a todos que nos tem 

ajudado. 

 

Pedido de oração: 

 

1) Pelas famílias de Itaporanga 

2) Pela família do Missionário 

 

Itaporanga, 31 de outubro de 2018 

                                                                   Miss. José Rivaldo Soares 

                                                                    083-99909.5655 
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Cultos na Igreja 

 
Batismo de Graça e Amanda 
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Comemoração dia das Crianças 

 
Participação em Cultos da U.M.E / 13º B.P.M. de Itaporanga 
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Culto de aniversário da UHEC de Brejo dos Santos  
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Participação no Congresso das Federações FEUHEC/FEUAF em Bananeiras/Pb 

 
Congresso (diretorias eleitas) e o Pr. David Bezerra presidente da 21ª A.R. 
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