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Aracruz, 05 de Setembro de 2019. 

Conselheiro do Departamento de Evangelismo e Missões 

Graça e Paz ilustre amigo pastor Ialan e aos Conselheiros da casa 

 

Caros colegas e amigos, graça e paz. Agradeço as orações dos amados irmãos por nós, 

enquanto família e pela responsabilidade que o Senhor nos deu. Saibam que elas tem feito a 

diferença no dia a dia. Obrigado por segurar do outro lado da corda ao enviar ofertas que 

ajudam no nosso sustento. Somos gratos por isso. 

O mês de agosto foi de muitas alegrias e também de desafios. Damos graças a Deus por 

contarmos com Sua ajuda e direcionamento na Sua Palavra. Também agradecemos as suas 

orações em favor de nós, carecemos delas. Façam-nos uma visita. O convite está feito. 

Agradecemos a oferta recebida da Igreja Bíblica, pastor Elvis Kleiber e dizer que pudemos 

comprar duas caixas de som seminovas para usar na mesa de som (CSR 4000 impedância 

8ohms 350 watts RMS altos falantes 15 polegadas, passiva com 66cm altura e 48 de largura), 

já que as nossas queimaram e ainda concertar o amplificador da mesa de som que também 

queimou. Agradecemos aos irmãos pela liberalidade em ofertar o campo. Deus retribua em 

dobro a igreja e cada irmão a generosidade para conosco. 

Tivemos a oportunidade de participar dos 164 anos do Congregacionalismo no Brasil aqui em 

nossa região, na igreja Evangélica Congregacional em Linhares. Foi uma tarde de comunhão, 

de conhecer outros irmãos congregacionais que servem no estado do Espírito Santo. Foi um 

período de bênçãos. 

Quanto ao campo de Aracruz, Deus tem nos agraciado com Suas manifestações em público. 

Tivemos o privilégio ver dois irmãos confessando a Jesus Cristo (Carlos e Erlane), duas irmãs 

da mesma família se reconciliando com Deus (Nilda e Rose) e, ainda consagrar o pequeno Gael 

ao Senhor. Foi um momento de alegria, de celebração e porque não dizer de festa pra nós!  

Louvado seja Deus por isso.  

Recebemos a visita dos irmãos Emmanuel e sua esposa Inês (projeto frutificando) que vieram 

matar a saudade dos irmãos e foi bom que tivemos a oportunidade de conhece-los, pois até 

então não conhecíamos. O irmão Emmanuel deu o seu testemunho de vida e a irmã Inês 

ministrou a Palavra no domingo, dezoito de agosto. Nesse dia uma alma se converteu, para a 

glória de Deus. A irmã Claudia Monteira, obreira da igreja evangélica Porta das Ovelhas e 

minha cunhada veio conhecer o trabalho e matar saudades de nós. Foram visitas marcantes 

e importantes para nós e para o campo.  

Temos a oportunidade de ser alvo do projeto missionário da IEC de Soteco. O projeto tem como 

objetivo levar as crianças a fazer contato com missionários conhecer sua realidade e 

necessidades, além de orar por nós. O nosso contato é o Raphael. É muito importante pra nós 

receber esse apoio.  

No dia dos pais fizemos uma programação especial na igreja e servimos um delicioso café da 

manhã aos papais da igreja e nossos vizinhos. Foi uma excelente oportunidade para estreitar 

relação, conhecer e sermos conhecidos. E à noite fechamos com uma apresentação das 
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crianças e a consagração do pequeno Gael Emanuel Gonçalves Monteiro. E fechamos o mês 

com a criação da célula jovem, cujo o público alvo são os jovens e adolescentes da igreja. 

Nossos pedidos são: doação de bíblias (crianças e adultos). Nosso desejo é dar uma bíblia 

para cada pessoa que confessou a Jesus e se reconciliou. Ao invés de receber o dinheiro eu 

prefiro receber as bíblias, motivos: Aqui não possui livraria ou livraria evangélica. As bíblias 

são vendidas em loja de instrumentos musicais e é caro. Peço a gentileza enviar para o meu 

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

29194-025.  

Nossos pedidos de oração: Novos convertidos - Vitória, Martilene, Kaionã, Carlos, Erlane. 

Irmãos que se reconciliaram com Deus – Leninha, Rosenilda, Ronilda, Euanderson e as 

famílias que se achegaram e congregam conosco – Rosiquelem e Cleomar, Agrimaldi, Pedro, 

Tierry e Jhamyle, Euanderson e Jaqueline, Maicon e Lorena e ainda Wildes e Carmem. Irmãos 

que carecem da intervenção divina – Eduarda, Tatiana e Regis, Josimar e Mayana, Aldir, 

Edvânia, Roseane, Sandra Adilson, Alessandro, Antônio Ludmilla e Gustavo. 

Gentileza não esquecer da família pastoral.  

São Alguns dos desafios que temos:  

(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 e crescimento da fé nos membros e nos 

congregados (4) captar recursos para pequenas obras de reparo assim como obras no 

telhado da igreja (5) receber a caravana da Associação Gonçalense. 

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

os amados colegas e irmãos cooperadores. 

Com Carinho e gratidão,  

Pr Aderson Rocha e Família. 
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NOSSAS PROGRAMAÇÕES. 

Neste mês, continuamos vivendo das colheitas 

do investimento no reino por meio 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!!!  

 

 

 

 

COMPRA DAS CAIXAS DE SOM 

Agradecemos a Igreja Bíblica por nos  abençoar com 

uma generosa oferta para aquisição das caixas e 

concerto do amplicador da igreja.   

 

 

 

 

 

DELICIOSO CAFÉ DA MANHÃ PARA OS PAIS 

 Comemoração ao dia dos pais com um 

delicioso café da manhã para os papais da 

nossa igreja e os papais vizinhos. E à noite 

programação especial. 

Foi um momento bom e agradável para nós 
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APRESENTAÇÃO DO PEQUENO GAEL 

O pequeno Gael Emanuel Gonçalves Monteiro sendo 

apresentado ao Senhor. 

 

 

 

 

 

 

CULTO DE GRATIDÃO PELOS 164 

ANOS DENOMINACIONAL 

Celebranção dos 164 anos do 

Congregacionalismo no Brasil, na 

IEC de Linhares no dia 10.08.2019. 

 

 

 

VISITAS ABENÇOADORAS 

Foi com alegria que recebemos o casal Emmanuel e 

Inês em nossa igreja, onde testemunharam e 

pregaram a Palavra.  

Também com muita alegria recebemos a 

visita da minha cunhada Claudia Monteiro 

que veio nos acolher e matar a saudade. 

Deus abençoe os amados irmãos. 
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Novos irmãos em Cristo 

 Confissão a Jesus - Carlos e Erlane 

 

 Reconciliação - Rosenilda e Ronilda 

 

 

 

 

===========================  NOSSO MURAL DE FOTOS  =========================== 

 

PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DIA DOS PAIS  
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PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DIA DOS PAIS – À NOITE 

 

APRESENTAÇÃO DO PEQUENO GAEL EMANUEL GONÇALVES MONTEIRO  

 

 

CELEBRAÇÃO DOS 164 ANOS DO CONGREGACIONALISMO NO BRASIL 
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VISITAS ABENÇOADORAS 

 

  VIDAS QUE SE RECONCILIARAM COM O SENHOR E VIDA QUE CONFESSOU A JESUS 
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UAF & UAC RENASCENDO PARA A GLÓRIA DE DEUS 

 

 

 

 

 

 

 

MOMENTO DE COMUNHÃO NA ENTRE MEMBROS E NOVOS IRMÃOS 
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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. 

 Estimular o desenvolvimento da fé dos irmãos. 

 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 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 nosso 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.  


