
 
 
 
 
 
 
 

Pr Aderson Rocha,  
Cristina Rocha e 

 Ághata Rocha 

IGREJA EVANGÉLICA CONGREGACIONAL DO IRAJÁ  

Aracruz, 30 de Março de 2019. 

Aos Conselheiros do DEM. 

Graça e Paz querido (a). 

 

Como andam os acontecimentos em nossa cidade? Tenho orado por nosso estado 

para que Deus resolva as questões ligadas à área da segurança, área da saúde e 

área de urbanismo. E agradeço a Deus pela contribuição para conosco por meio 

das orações. Elas são oportunas e nos fortalecem. 

Esse mês recebemos a visita do Pastor Sebastião Dutra e sua esposa missionária 

Vera Dutra. Eles passaram uma semana conosco. Também tivemos o privilégio de 

receber em nossa igreja o pastor Ricardo Barreto e a Família Araújo da IEC do 

Barreto. Nos dias 19 e 20 de Abril recebemos a visita dos irmãos da Associação Sol 

Nascente que com muita alegria realizou o trabalho evangelístico conosco em 

nosso bairro. Para glória de Deus tivemos uma decisão por Cristo. Ao longo 

desses dias tenho acompanhado o novo convertido e a ideia é combinar um café 

da tarde com ele. 

No dia 20 fui empossado no campo e os irmãos da Sol Nascente nos ofertaram com 

um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Contamos com a presença de 11 

pastores, alguns da região, outros de São Gonçalo e alguns pastores de outra 

denominação local. O nosso irmão Pr Antônio Carlos compartilhou uma palavra 

muito oportuna sobre o crescimento da igreja. Deus o abençoe querido. 

Ao longo desses dias podemos contar algumas vitórias: (1) o retorno do irmãos 

Antônio a Jesus. Ele sentava na varanda da sua casa para ouvir as pregações (2) 

reorganização do corpo de oficial da nossa comunidade de fé (3) estamos 

finalizando estudo sobre o Congregacionalismo (4) implementação do 

planejamento da igreja conforme calendário. 

São alguns dos nossos desafios (1) dinamizar a minha ida ao campo além dos dias 

estabelecidos (2) ganhar almas para Cristo (3) desenvolver na fé as pessoas que 

frequentam conosco (4) estreitar a relação com a igreja de Soteco com intuito dela 

ser a nossa tutora (5) captar recursos para pequenas obras de reparo assim como 

obras no telhado da igreja.  

Desde já agradeço o carinho por mim e por minha família. Rogo as mais ricas 

bênçãos sobre vocês e suas famílias. 

Com Carinho e gratidão 

Pr Aderson Rocha e Família.  
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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!!!  

 

O pastor Dutra e sua esposa Vera passando 

um período conosco. Foi agradável e 

importante, conversamos oramos e 

aprendi um pouco mais sobre missões 

na prática.  

 

 

Durante a nossa semana de Oração e 

contamos com a visita do Pr Ricardo 

Barreto que pregou e ministrou o 

louvor.  

 

 

Caravana Missionária da Associação Regional Sol 

Nascente. 

Foi um período de alegria, de companheirismo, de 

fazer novas amizades e ainda evangelizar nosso 

bairro, trabalhar com as crianças e realizar o 

culto na praça na sexta, com louvor, teatro e uma 

palavra da parte de Deus do Pastor Félix. 

Para gloria de Deus uma alma se entregou ao 

Senhor. 
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No dia 20 de Abril foi realizado o Culto de 

Posse. Na verdade foi uma celebração 

de Louvor, Adoração e Gratidão ao 

nosso Deus.  

Contamos com o apoio e a ajuda dos 

irmãos da Sol Nascente na 

organização do culto. O pastor Antônio 

Carlos esteve conosco também no 

domingo de Páscoa pregando sobre O que faz uma 

pessoa abandonar a Fé? Lc24:13-35 

 

Celebração da Páscoa no Campo Missionário 

A irmã Ana Carolina da IEC do Barreto Niterói 

nos presenteou com uma belíssima aula 

para as nossas crianças no domingo de 

páscoa. 

Após, simbolizamos o momento com a 

entrega de uma cesta para as crianças 

contendo uma garrafa pequena com suco 

de uva, um pãozinho e três uvas com o dizer 

Foi por você! 

 

Culto das União Auxiliadora Feminina  

No último dia 27 de Abril nossa UAF realizou 

o culto das Mulheres onde o tema 

abordado foi Uma Conversão que 

Impacta, baseado na primeira carta 

de Paulo aos Tessalonicenses 1. A 

missionária Cristina foi a responsável 

por compartilhar desse tema com as 

irmãs e irmãos presentes. 
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======================NOSSO MURAL DE FOTOS================== 

Visita Ilustre do Pr. Dutra e sua esposa Vera Dutra 26 a 30 de Março de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

Nesse mesmo período nossa UAF promoveu Chá de panelas com o intuito 

de abençoar a nossa igreja.  

 

Reunião com o Prefeito de Aracruz 1ª Semana de Abril 

A liderança evangélica da cidade se reuniu com o prefeito de Aracruz 

visando apoia-lo na sanção de duas leis aprovadas pela Câmara Municipal 

sobre a pornografia em Aracruz e nas escolas.  

Tivemos também a Oportunidade de conhecer os projetos realizados pela 

prefeitura e os que estão em andamento. 
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Caravana Missionária da Associação Regional Sol Nascente 

Um período de alegria, de companheirismo, de novas amizades e ainda 

evangelizar nosso bairro, trabalhar com as crianças e realizar culto 

evangelístico com louvor, com teatro e uma palavra da parte de Deus do 

Pastor Félix. 
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Culto de Posse no Campo Missionário 20 de Abril de 2019 

 

 

 

Nosso Domingo de Páscoa no Campo 
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Culto das UAF 27 de abril de 2019 

Cristina Rocha, mensageira da noite. 
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Nossos Desafios 

 Resgatar a visão missional local. 

 Ser uma igreja contextualizada e relevante para 

o nosso bairro. 

 Implementar o planejamento ao longo do ano. 

 Investir no trabalho infantil para anunciar as 

boas novas de salvação. 

 Transformação e reconciliação de irmãos à 

Luz das Escrituras. 

 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 e irmãos que estejam orando por 

nós, por nossa família e por nossos familiares. 

 Orem pelo novo convertido Antônio Vitor. 

 Orem por nossa comunidade de fé e seu crescimento. 

 Orem para que Deus nos dê sabedoria para pastorear. 

  Orem pelas famílias da nossa igreja. 

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

se renderem a Ele. 

 Orem que consigamos dinamizar o nosso deslocamento semanal 

além das atividades normais da igreja. 

 Orem pelos nossos parceiros e que os seus recursos não lhes falte. 

 

Nossos Agradecimentos 

 

 Pelo Retorno do irmão Antônio a Jesus. 

 Pelos nossos parceiros – Deus continue abençoando-os. 

 Pelo culto de posse no dia 20 de Abril. 

 Pela presença dos pastores no culto de posse e pela caravana 

Missionária Sol Nascente. 

 Por Deus nos permitir estar à frente da Sua obra.   


