
 
 
 
 
 
 

Pr Aderson Rocha, Cristina Rocha e Ághata Rocha 

IGREJA EVANGÉLICA CONGREGACIONAL DO IRAJÁ  

Aracruz, 25 de Março de 2019. 

Aos Conselheiros do DEM. 
Graça e Paz. 

 

Agradeço a Deus pela contribuição para conosco por meio das orações e por 

meio da parceria. Somos gratos a Deus por sua fidelidade. 

Peço a gentileza que continuem orando pelos congregados Agrimalde e 

Martilene pelo consolo e conforto de Deus. Orem também pelo Anderson, 

esteve conosco no último domingo e se mostrou interessado em retornar para 

o Senhor e caminhar conosco. 

Queremos agradecer a Deus (1) pelas pessoas que estão voltando para os 

braços do nosso Senhor (2) pela oportunidade que tivemos de passar o período 

de carnaval orando. Iniciamos na segunda feira de carnaval e fomos até o dia 

08 de março. Cada dia um ministério estiverem a frente, os oficiais, a união 

auxiliadora feminina, a escola dominical, a união de adolescentes, o Ministério 

de Louvor e no sábado fechamos com um linda consagração de agradecimento 

pela semana que tivemos. Nossos propósitos foram orar pela família pastoral, 

orar por nossa igreja, orar pelas famílias da igreja, orar pelos nossos vizinhos 

para que conheçam Jesus através do nosso testemunho, orar pelos afastadas 

e pelos desviados, orar pelas pessoas que estavam pulando o carnaval para 

que fossem alcançados pela graça de Deus, orar pelos visitantes para que 

abram a sua vida a Jesus e por nossos adolescentes ainda não salvos. 

São alguns dos nossos desafios (1) transformação e retorno dos irmãos 

afastados (2) minha família e eu carecemos de um coração que discirna os 

fatos, da sabedoria e da inteligência divina para apascentar as ovelhas do 

nosso Deus e, ousadia para continuarmos na Sua dependência (3) que Deus 

nos ensine a buscar as almas perdidas e promova o crescimento e a unidade 

da nossa comunidade de fé (4) e por fim, inteligência para realizar alguns 

reparos na estrutura da nossa igreja.  

Desde já agradeço o carinho por mim e por minha família. Rogo as mais ricas 
bênçãos sobre a vida dos amados conselheiros, suas igrejas e ministérios. 
 

Com abraço fraterno 

Pr Aderson e família Rocha.  



 
 
 
 
 
 

Pr Aderson Rocha, Cristina Rocha e Ághata Rocha 

IGREJA EVANGÉLICA CONGREGACIONAL DO IRAJÁ  

SEGUIMOS COM AS NOSSAS PROGRAMAÇÕES 

Às quartas-feiras realizamos nosso estudo sobre o 

Congregacionalismo. Elaboramos uma apostila 

simples falando sobre o Estatuto da União e 

iniciamos o conteúdo sobre o regimento interno. Tem 

sido um momento de aprendizado, de 

esclarecimentos de dúvidas e de despertamento para 

alguns irmãos. 

Glória a Deus por isso!!!  

 

SEMANA DE ORAÇÃO – 04 A 10 DE MARÇO 

Tivemos a oportunidade de passar o período de 

carnaval orando, período de 04 a 09 de março. Os 

oficiais iniciaram e cada dia um ministério 

esteve à frente; a união auxiliadora feminina, a 

escola dominical, a união de adolescentes, o 

Ministério de Louvor e no sábado fechamos 

com um linda consagração de agradecimento 

pela semana que tivemos. Nossos propósitos 

foram orar pela família pastoral, orar por nossa 

igreja, orar pelas famílias da igreja, orar pelos 

nossos vizinhos para que conheçam Jesus através do 

nosso testemunho, orar pelos afastadas e pelos desviados, orar pelas 

pessoas que estavam pulando o carnaval para que fossem alcançados 

pela graça de Deus, orar pelos visitantes para que abram a sua vida a 

Jesus e por nossos adolescentes ainda não salvos.  
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CHURRASCO DE INTEGRAÇÃO 

Programamos um churrasco para os homens da igreja com o intuito de 

integração, comunhão e relacionamento. Contudo, alguns afastados, 

visitantes e também vizinhos se mostraram 

interessados em participar. Com isso, 

abrimos para todos.  

Um dos nossos vizinhos disse “estou 

muitos feliz por essa iniciativa, vocês 

estão de parabéns já que nunca foi 

feito algo para os homens! Podem 

marcar outro que estaremos aqui”.  

Aproveitei o momento para me apresentar enquanto pastor da igreja, 

assim como os oficiais e os dias de cultos. Compartilhamos nosso desejo 

de fazer mais programações como esta ao que todos aprovaram. 

Contamos com a presença de 10 homens entre crianças, adolescentes, 

jovens e adultos. Foi um mistura de gerações.  

 

COMEMORAÇÃO AO DIA DA BÍBLIA 

No dia 17 fizemos um trabalho comemorativo ao 

dia da Escola dominical. Mobilizamos todas as 

classes da escola dominical (crianças, 

adolescentes e adultos) e fizemos uma 

passeata a praça do Novo Irajá. 

Contamos com a participação do tio Caio 

que trouxe uma palavra de forma 

divertida sobre a importância da escola 

dominical.  

Aproveitamos para fazer ações evangelistas 

pelo bairro distribuindo convites evangelísticos. 

Foi um momento de muita alegria, divertimento, risos e sem perder o 

nosso foco de evangelismo. Algumas famílias foram a praça para 

prestigiar o trabalho e outras se mostraram interessadas em conhecer a 

nossa igreja.  
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====================== NOSSO MURAL DE FOTOS ====================== 

DIA 16.03  

Interação com os Vizinhos - Churrasco para os homens 

DIA 17.03 

A Igreja em Movimento 
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DIA 17.03 

A Igreja Integrando – Apresentação da Clarice Andrade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apresentação das nossas crianças do M.I – O pecado é um tijolinho 
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Nossos Desafios 

 Resgatar a visão missional local. 

 Ser uma igreja contextualizada e relevante para 

o nosso bairro. 

 Estruturar o campo no que tange – oficias e 

ministérios. 

 Implementar o planejamento ao longo do ano. 

 Investir no trabalho infantil para anunciar as 

boas novas de salvação. 

 Transformação e reconciliação de irmãos. 

 Um coração que discirna. 

 Sabedoria e inteligência divina para apascentar as pessoas. 

 Ousadia para continuar na dependência de Deus. 

 Inteligência para realizar alguns reparos na igreja. 
 

Convite a Oração 

Pedimos aos amados colegas que estejam orando por nós, por 

nossa família e por nossos familiares. 

 Ore por nossa comunidade de fé e seu crescimento. 

 Ore para que Deus nos dê sabedoria para pastorear. 

  Ore pelas famílias da nossa igreja. 

 Ore por nossos vizinhos para que eles possam conhecer a Jesus e 

se renderem a Ele. 

 Ore pela caravana missionária da associação Sol nascente. 

 Ore pelos nossos parceiros e que os seus recursos não nos falte. 

 

Nossos Agradecimentos 

 

 Pelos nossos parceiros – Deus continue abençoando-os. 

 Por conseguirmos aos poucos estruturar o Ministério Infantil. 

 Pela ação evangelística promovida pela EBD. 

 Pela consagração da pequena Clarice Andrade.  

 Pelas vidas que tem se achegado a nossa igreja.  

 Pelo churrasco de interação entre os homens e nossos vizinhos. 

 Por você que nos abençoa com suas orações, com os recursos e 

zapeando conosco. Obrigado pelo carinho e consideração, Deus 

continue te abençoando. 


