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RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DO CAMPO DE ITAPORANGA/Pb 

Ref: Novembro/Dezembro/2018 
 

“Vós, porém, esforçai-vos, e 

 não desfaleçam as vossas mãos;  

porque a vossa obra terá  

uma recompensa. II cr.15:7 

 

Chegamos ao final de mais um ano, e fazendo uma reflexão sobre o que fizemos e o que deixamos 

de fazer, onde acertamos, onde erramos, os obstáculos que surgiram, as batalhas que vencemos, só nos 

resta agradecer a Deus pelas vitórias que nos deu e reconhecermos que sem Ele nada do que foi feito seria 

feito. A Ele, a Honra, a Glória e o Louvor.  

Agradecemos também ao nossos mantenedores que nos deram condições necessárias para nossa 

manutenção, dando-nos a oportunidade de pregarmos o Evangelho do Senhor no alto sertão da Paraíba, 

mais precisamente no Vale do Piancó, uma região marcada pela violência, idolatria, opressão, alto índice 

de suicídio e desunião entre as Igrejas Evangélicas.  

Em nossas orações pedimos ao Senhor que recompense aos nossos mantenedores, aos dizimistas e 

ofertantes, aos membros, congregados e visitantes. Que Deus recompense a todos, e que possamos 

continuar pregando o Evangelho nessa região tão carente. 

Nesse biênio, além de cumprirmos nossa agenda de cultos, visitas e o programa “A Mensagem da 

Cruz” na Rádio Correio do Vale toda segunda feira, ainda realizamos os seguintes trabalhos: 

a) Reunião com os membros em 08 de novembro, para programação do final do ano.  

b) Vigília em 07 de dezembro, com início às 22:00hs e término às 02:00hs do dia 08. 

c) Eleição da nova diretoria da U.A.F, onde foi eleita a diaconisa Maria Nilda Feitosa da Sila como 

nova presidente. 

d) Confraternização da U.A.F. 

e) Eleição da primeira diretoria da UMEC, onde foi eleito como presidente o irmão Victor da Silva 

Feitosa. 

No culto realizado em 28 de dezembro tivemos a conversão da Irmã Maria Aparecida dos 

Santos, que congregava conosco há alguns anos. 

Participamos também de um culto evangelístico realizado pela Igreja Batista de Diamante, em uma 

comunidade da zona rural de Itaporanga, no dia 24 de novembro. 

No dia 31 de dezembro realizamos o culto de passagem do ano com início às 22:00hs e término nos 

primeiros minutos do ano novo. Neste culto foram empossadas as diretorias eleitas da U.A.F e UMEC. E 

encerramos o culto com a celebração da santa ceia e confraternização dos irmãos. Estamos iniciando uma 

campanha para colocação de vidros na porta do Templo e para aquisição de um Teclado. 

  

                                                                                                   Miss. José Rivaldo Soares 

 

*Pedimos orações pela família do Missionário 

  E por todas as famílias da Igreja. 

  E pelos novos convertidos. 
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