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IGREJA EVANGÉLICA CONGREGACIONAL DO IRAJÁ  

Aracruz, 06 de Junho de 2019. 

Aos Conselheiros do DEM 

Graça e Paz ao ilustres amigos. 

 

Agradeço a Deus pela amizade dos amados ela muito me abençoa. Estamos contentes com o 

avanço do PNB e estamos orando para que tudo aconteça conforme o planejamento eterno.  

Agradeço a Deus pela contribuição para conosco por meio das orações. Somos gratos a Deus 

por elas. Este mês foi atípico, pois ficamos limitados acerca de algumas compras, contudo, o 

nosso bom Deus supriu e tem suprido as necessidades.  

Peço a gentileza que estejam me ajudando em oração pelo Antônio Vitor novo convertido e seu 

irmão Vanderlan, os mesmos carecem da ajuda e do amparo do Senhor. 

No mês de Maio investimos nas famílias da igreja com ministrações especificas. Nosso tema 

foi A família vivendo as 4 estações. O objetivo foi refletir sobre possíveis momentos que uma 

família vive e em seguida pensarmos na melhor maneira de desfrutar o melhor de cada 

momento (estação).  

Contamos a participação dos seguintes preletores - Pr Paulo da Igreja Assembleia de Deus 

Tupan-oka - Primavera, Pr Udson Machado da Igreja Cristo Vive - Verão, Adriana Azeredo da 

Igreja Presbiteriana de Coqueiral- Outono, Pr Arão da IEC de Serra e vice-presidente da 

Associação regional (ARCCA) – Inverno. Aproveitamos para realizar algumas dinâmicas nas 

quartas-feiras e com isso tirar lições práticas. No dia das mães fizemos um delicioso café da 

manhã e devocional direcionada as mamães, aos seus filhos e aos pais destacando sua 

importância. 

Ao longo desses dias podemos contar algumas vitórias: (1) parceria com a Igreja de Soteco 

que nos ajudará nas questões administrativas – nossa Tutora, (2) estudo sobre o 

Congregacionalismo (3) o recebimento de visitantes em nossa igreja. 

São alguns dos nossos desafios (1) dinamizar a minha ida ao campo – tenho orado e estudado 

uma maneira de comprar um carro para facilitar no deslocamento (2) ganhar almas para 

Cristo e que elas peçam batismo (3) estimular o desenvolvimento da fé nos membros e nos 

congregados (4) 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 o 

presidente e demais colegas e irmãos que labutam nesta Associação. 

 

Com Carinho e gratidão 

Pr Aderson Rocha e Família.  
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NOSSAS PROGRAMAÇÕES. 

Neste mês, interrompemos nosso estudo sobre o 

Congregacionalismo e investimos em atividades para 

com as famílias. Algo diferente, divertido e com lições 

bíblicas. 

Glória a Deus por isso!!!  

 

 

A FAMÍLIA VIVENDA AS 4 ESTAÇÕES 

O pastor Arão Lobato Lima, vice-presidente da 

Associação Regional Congregacional Capixaba – 

ARCCA e pastor da IEC de Serra/ES, foi um dos 

nossos preletores no mês da família. 

 

 

FAMÍLIA DA FÉ 

Está foi mais uma programação realizada pela UAF. O intuito foi 

passar o mês orando, escrevendo (aninando, fortalecendo) e 

monstrar, as luz de versiculos bíblicos, o quanto Deus se 

preocupa com a família.  

 

 

 

CAFÉ DA MANHÃ PARA AS MÃES 

Realizamos um delicioso café da manhã para as 

mamães. Fizemos um período de louvor e 

devocional rápida para que pudéssemos 

aproveitar o dia.  
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PEÇA TEATRAL PROMOVIDA PELO M.I  

O Ministério Infantil promoveu peça teatral 

para homenagear as mães e contou com a 

participação dos adolescentes. Foi uma noite 

de celebração e de festa para a nossa 

comunidade.  

 

 

VISITA AO ASILO RECANTO DO ANCIÃO 

A UAF promoveu visita evangelística ao 

asilo Recanto do ancião. Foi uma tarde 

agradável, levamos o amor de Jesus 

conversando, abraçando, ouvindo, rindo e 

através de devocional. 

Conhecemos um pouco mais sobre o dia a 

dia deles. Temos certeza de que foi benção 

para eles e para nós! 

 

 

 

DIA DO MISSIONÁRIO CONGREGACIONAL 

Tive a oportunidade de compartilhar as Escrituras Sagradas 

com a IEC em Linhares, cujo pastor é o colega Mauro Abreu.  

Foi um dia muito agradável de conversas e de crescimento. O 

foco foi aproximar missões e missionário a igreja.  
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======================NOSSO MURAL DE FOTOS================== 

A FAMÍLIA VIVENDO AS 4 ESTAÇÕES – NOSSOS PRELETORES  

 

 

 

 

 

 

 

CAFÉ PARA AS MAMÃES  
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PEÇA TEATRAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISITA AO ASILO RECANTO DO ANCIÃO 
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MINISTRAÇÃ DA PALAVRA NA IEC DE LINHARES – DIA DO MISSIONÁRIO 

 

 

 

Nossos Desafios 

 Resgatar a visão missional local. 

 Ser uma igreja contextualizada e relevante para o 

nosso bairro. 

 Investir no trabalho infantil e adolescentes para 

anunciar as boas novas de salvação. 

 Ter um coração que discirna com sabedoria e 

inteligência divina. 

 Ousadia para continuar na dependência de Deus. 

 

 

 

Convite a Oração 

Pedimos aos amados colegas e irmãos que estejam orando por 

nós, por nossa família e por nossos familiares. 

 Orem pelos nossos parceiros e que os seus recursos 

não falte. 

 Orem por nossa comunidade de fé e seu crescimento. 

 Orem pelo novo convertido Antônio Vitor. 

 Para que Deus salve vidas em nosso meio. 

 Para que hajam pedidos de batismo. 

 Orem para que Deus nos dê sabedoria para pastorear. 
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  Orem pelas famílias da nossa igreja. 

 Orem por nossos vizinhos. Que sejamos testemunhas de Jesus para eles. 

 Orem pelo nosso deslocamento para a igreja. 

 Pela nossa próxima reunião de membros (2ª terça-feira meses pares). 

 Pelo meu sogro que precisou passar por uma cirurgia e agora está fazendo 

hemodiálise – João Silva Jr.  

 

 

Nossos Agradecimentos 

 

 Pela fidelidade dos nossos parceiros – Deus continue abençoando-os. 

 Por Deus nos permitir estar à frente da Sua obra. 

 Pelas pessoas que tem se achegado a igreja. 

 Pelos desafios que envolvem o campo missionário. 

 Pelo apoio da minha esposa e filha, além dos nossos familiares. 

 Pela bondade de Deus por nós. 

 Por sua vida, suas orações e suas ofertas.  

   


