
 
 
 
 
 
 
 

Pr Aderson Rocha,  
Cristina Rocha e 

 Ághata Rocha 

IGREJA EVANGÉLICA CONGREGACIONAL DO IRAJÁ  

Aracruz, 06 de Agosto de 2019. 

Ao Departamento de Evangelismo e Missões. 

Graça e Paz ao ilustre amigo Pr Ialan e aos Conselheiros do departamento. 

 

Agradeço a Deus pela amizade dos colegas, As bênçãos de Deus estejam com os amados. 

Obrigado pela ajuda em oração para conosco. Somos gratos a Deus por sua fidelidade. 

Vivenciamos um misto de sentimentos, no último dia 11 de julho foi o sepultamento do meu 

sogro, presbítero João Silva e no dia 13 julho foi o casamento do nosso sobrinho. Mesmo diante 

disso percebemos o cuidado de Deus por nós em todo o momento. Tenho certeza de que 

demonstra tal cuidado por você e pelos seus. 

Por outro lado, agradecemos aos amigos e pastores que estiveram presentes na cerimônia 

do sepultamento (pastores: Sebastião Dutra, Eraldo Mota, Ialan Cavalcante, Carlos Henrique, 

Daniel e Wellington). Agradecemos também as mensagens enviadas e publicadas nas redes 

sociais. Nos sentimentos acolhidos por elas. 

Tive a oportunidade de participar da 3ª Conferencia Missionária, na Igreja Congregacional em 

Soteco, nos dias 06 e 07 de julho, cujo tema foi Missões Urbanas.  No primeiro dia como ouvinte 

e no domingo fiz parte da mesa redonda onde os pastores missionários presentes foram 

entrevistados pelos presentes sobre o chamado missional, sobre como ressignificar missões 

nos dias atuais (levando em conta a influência das redes sociais no dia a dia). As dificuldades 

que o missionário enfrenta no campo dentre outras perguntas. 

Tive a oportunidade de visitar a Igreja Congregacional em Coelho/ RJ, pastor Henrique 

Adriano, no dia 14 de julho pela manhã. Foi um momento gostoso de apresentação de relatório 

e esclarecimentos de dúvidas sobre o campo, além do agradecimento quanto a fidelidade dos 

irmãos nas orações e ofertas. Aproveitei para convidar a igreja em montar uma caravana para 

nos visitar. Estivemos também em nossa igreja, a IEC em Ponte Seca e na quarta-feira, 17 de 

junho, visitei a IEC do Niterói Barreto, revendo Idauro Campos.  

Pudemos perceber a bondade do Senhor ao abrir o entendimento de alguns congregados e 

duas confessaram a Cristo como seu salvador (Martilene e Vitória), dois que retornaram aos 

braços do Senhor (Euanderson e Leninha). E ainda tive a oportunidade de conversar com duas 

famílias que estão motivadas para retornar a comunhão com Jesus e com a igreja (Jhamyle e 

Tierry; Cleomar e Rosiquelen). Peço aos amados que estejam orando por Agrimaldi, 

Jaqueline, Tatiana, Regis, Josimar, Mayana, Maria Eduarda, Keila Queiroz, Rosenilda, Ronilda, 

Roseane, Amanda, Carmem, Aldir e Edvânia para que Deus toque no coração deles também. 

Tivemos o privilégio de receber algumas visitas que muito nos abençoaram, a saber, obreiro 

Jackson Bruno, sua esposa Dayana e sua filha Nicole. Caravana missionária de jovens da 

igreja congregacional em Agrobrasil (mochileiros), reverendo Dutra. E ainda a visita dos 

irmãos Presbítero José Roberto, sua esposa Jaqueline e sua filha Beatriz que nos 

abençoaram com a companhia e proporcionando um final de semana agradabilíssimo. Deus 

abençoe a vida de cada irmãos que esteve conosco. 



 
 
 
 
 
 
 

Pr Aderson Rocha,  
Cristina Rocha e 

 Ághata Rocha 

IGREJA EVANGÉLICA CONGREGACIONAL DO IRAJÁ  

Aproveito a oportunidade para fazer os seguintes pedidos: (1) preciso de doações de bíblias e 

revistinhas, prefiro que sejam as bíblias e as revistas ao invés de espécie (crianças 0 a 5 anos; 

juniores 6 a 11 anos, adolescentes 12 a 21 anos, jovens 22 a 39 anos e adultos – para homens e 

para mulheres); bíblias simples. Neste caso se puderem doar, peço a gentileza que envie para 

o endereço – Rua João da Costa Rampinelli, nº 99, APT 101 – Bairro de Carli, Aracruz/ES, CEP 

29194-025. (2) oração pelos seguintes irmãos: Rosenilda, Ronilda, Keila, Maria Eduarda, 

Rosiquelen, Cleomar, Agrimaldi, Pedro, Tierry, Jhamyle, Jaqueline, Tatiana, Regis, Josimar, 

Mayana, Amanda, Wildes, Carmem, Aldir, Edvânia Roseane, Lorena, Maicon, Sandra, Ludmilla, 

Gustavo, Carlos, Adilson, Euemerson, Alessandro e por nossos vizinhos. 

Aproveito para agradecer a união de homens e a Igreja em Rio Cumprido pela oferta enviada 

para aquisição de instrumentos para a nossa igreja. Estamos orçando o melhor preço para 

então adquiri-los. Em breve estaremos enviando as fotos do que compramos. Deus abençoe 

os amados.  

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

a melhor maneira de adquirir um veículo para facilitar o deslocamento (2) ganhar almas para 

Cristo e que elas peçam batismo – evangelização (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 acolhimento por mim e por minha família. Rogo as mais ricas bênçãos 

sobre o amado e aos que colaboram contigo no DEM e suas respectivas famílias e igrejas. 

Com Carinho e gratidão, Pr Aderson Rocha e Família. 
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NOSSAS PROGRAMAÇÕES. 

Neste mês, vivenciamos as primeiras colheitas 

do investimento no reino de almas se 

reconciliando com Deus e outras 

confessando Jesus como Salvador. Nossa 

gratidão a Deus por pelo que tem feito no 

nosso meio. Seguimos na organização do 

trabalho. 

Glória a Deus por isso!!!  

 

 

 

 

3ª CONFERÊNCIA MISSIONÁRIA – 

MISSÕES URBANAS  

Participação da mesa 

rendonda promovida pela IEC 

em Soteco, ao final da 3ª 

Conferencia Missionária. A 

ideia central foi refletir em como 

ressignificar missões nos dias 

atuais levando em conta a influência das 

redes sociais no dia a dia, enquanto ferramenta evangelística. 
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1º MOMENTO JOVEM  

Essa foi nossa primeira programação jovem. E 

pudemos contar com a presença dos jovens 

da igreja em Agrobrasil, além do pastor Dutra, 

sua esposa missionária Vera Dutra e a 

conselheira dos jovens, irmã Keit. A palavra foi 

ministrada pela jovem missionária Carol.  

Contamos com o apoio também o teatro jovem da Igreja 

Cristo Vive, daqui do bairro, Foi bênção!!  

 

 

TEM RADICAL AÍ? TEM SIM   

Os irmãos Presbítero José Roberto, sua esposa Jaqueline e 

sua filha Beatriz dos Santos estiveram no campo conhecendo 

os irmãos e ainda nos abençoaram com sua companhia nos 

proporcionando um final de semana agradabilíssimo. A visão 

dos amados é amar missões com o amor de Jesus e esse é o 

estilo de vida deles.  

Deus abençoe a vida dos amados irmãos. 

 

 

  

 

 

TEM + VISITAS AÍ? TEM SIM   

Os nossos amigos Jackson Bruno, Daiana Mota e 

Nicole também estiveram conosco, conheceram 

o campo e se alegraram muito. Já estão 

pensando em voltar! Foi bênção a presença deles.  
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======================NOSSO MURAL DE FOTOS================== 

1º MOMENTO JOVEM 
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A Família Radicais da Ponte (projeto radical) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novos Irmãos em Cristo – Reconciliação e por Confissão 

 

 Confessou a Cristo                           1ª Confessou 2ª Reconciliou             O rapaz foi reconciliado 
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Nossos Desafios 

 Resgatar a visão missional local e evangelizar. 

 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 recursos não 

faltem. 

 Orem por nossa comunidade de fé e seu crescimento. 

 Para que Deus salve vidas em nosso meio. 

 Para que hajam pedidos de batismo. 

 Orem para que Deus nos dê sabedoria para pastorear. 

 Orem pelas famílias da nossa igreja. 

 Orem por nossos vizinhos. Que sejamos testemunhas de Jesus 

para eles. 

 Orem pelo meu deslocamento para a igreja. 

 

 

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.  

   


