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DIRETOR DO DEM

Aos cuidados do reverendo Daysiel Lima.

Olá querido amigo Daysiel Lima. Deus abençoe o amigo, a família, o lar e a casa do amado.

Deus continue renovando-lhes as suas forças, o ânimo e fortalecendo cada passo diante

dos desafios deste tempo. O mesmo desejo aos que cooperam no DAM. Compartilho os

sentimentos da nossa família e igreja as famílias enlutadas seja da igreja, seja do circulo de

amizade. Estamos orando por vocês.

Agradeço por suas orações, elas são mais do que bem vindas. Agradeço por seu

investimento em nós e no ministério que o Senhor nos confiou. Em meio as dificuldades

desse tempo, temos fé que Deus continua cuidando de todas as vossas necessidades como

tem cuidado das nossas. Deus seja louvado em sua vida e através do nosso ministério.

RELATÓRIO DE MARÇO



Quanto as atividades realizadas em março destaco o Cine Jovem_Aracruz promovido pela

união de adolescente, cujo filme assistido foi Deus não está morto 1. Foi um tempo

enriquecedor, de troca de experiências e de esclarecimentos, além de recebemos visitantes

e podermos falar do amor de Deus a eles. Contamos com a presença de 12 jovens, sendo 4

da igreja, 2 de outra igreja e 6 que não estão em igreja alguma. Após, comemoramos o

aniversário de um adolescente – Kaionã. Dentre alguns relatos que recebi destaco “pastor o

que o Senhor fez hoje, foi muito bem e super importante para nós! Amei e o meu amigo ficou

entusiasmado com o jeito que vocês nos receberam, parabéns!”

No dia das mulheres fizemos uma ação simples e carinhosa por nossas irmãs para que a

data fosse lembrada por nós. As mesmas se sentiram lisonjeadas.

RELATÓRIO DE MARÇO



Tivemos o privilégio e a oportunidade de participar da 3ª edição do curso History Makers

(Fazedores de História) pela plataforma Zoom/UIECB nos dias 25/02, 02, 04, 09 e 11/03, das 08h

às 12h promovido pela UIECB em parceria com o DEM. Foram dias de aprendizado, de

troca de experiências e muito aprendizado.

Houve um momento em que estávamos tristes com alguns acontecimentos e carentes de

um abraço e de uma palavra de incentivo, foi quando recebemos o abraço do Senhor por

meio de algumas cartas que recebemos dos adolescentes da IEC de Niterói. Através delas,

nos sentimos abraçados, acolhidos e incentivados a avançar ainda mais.

Tivemos a oportunidade de participar como ouvinte do movimento de oração virtual da igreja

do Alcântara, o que foi muito bom e abençoador. Agradecemos pelo convite.

RELATÓRIO DE MARÇO



Em aos acontecimentos que assola o Brasil e o mundo, não podemos deixar de dizer “Deus

é bom em todo o tempo, em todo o tempo Deus é bom!” Isso porque, conseguimos entregar

a sala dos cordeirinhos de Cristo totalmente prontas para a utilização.

Recebemos uma oferta no mês de fevereiro o que nos possibilitou comprar e aplicar o

adesivo de parede, comprar e colar as placas sinalizadoras das salas, adquirir e pintar dois

nichos decorativos, a restauração do berço e a compra de um colchão novo para o berço.

Agradecemos a intercessão dos amados. Somos agraciados, estimulados e encorajados por

meio das orações dos Obrigado pelas demonstrações de amor por nós.

RELATÓRIO DE MARÇO



Ao longo da semana estamos realizando uma devocional online chamada Manhã com Deus

de segunda a sexta às seis e meia da manhã – 06:30

(https://www.facebook.com/www.iecaracruz.com.br/live/). Somos gratos a Deus pelas

palavras de encorajamento por tarde de alguns colegas e irmãos.

Temos realizado o discipulado com três irmãos, um casal não crente, um amigo não crente.

Estamos certos de que em breve, para a glória de Deus, teremos a oportunidade de batizá-

los.

Peço a gentileza em continuar orando por nós para que Deus nos dê sabedoria,

discernimento e ousadia durante todo o processo de discipulado.

RELATÓRIO DE MARÇO



Quero aproveitar e compartilhar um desafio contigo. Estamos pretendemos adquirir cadeiras

universitárias para a escola dominical e o alvo é de R$ 2 437,40 (dois mil quatrocentos e

trinta e sete reais e quarenta centavos). Já recebemos uma doação, as quais somos gratos

ao Senhor.

A Igreja Congregacional em Soteco disponibilizou uma conta para as doações serem

realizadas – CNPJ 28.564.425/0001-42 – Banco Itaú, Agência. 6475 – Conta Corrente - 321-

3. Por gentileza, peço que nos envie o comprovante caso faça o depósito.

Com Carinho e gratidão pastor Aderson, Ághata e Cris Rocha.

RELATÓRIO DE MARÇO



“Então lhes respondi, e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar; e 

nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos” (...) "Estou executando 

um grande projeto e não posso descer.”  Ne 2:20ª; 6:3b



Mural de Oração

Salvação – o Adilson, o Milton, a Aldir, o Agrimaldo, o Pedro, o Marcos e a Erlani, a Maria Eduarda, o Branco e a
Eliane, a Carmem, o Luiz Paulo e a Adriele, o Cleomar e a Rosiquelem, Wacson e a Ludmila, o Clécio e a Maria, o
João e a sua esposa, o Jonny e sua esposa e ainda o Rejimar, a Ester e a Shirley,

Renovo Espiritual – a Gleyci e sua família, o Antônio e sua família, o Elvis e sua família, o Euanderson e a Jaqueline,
o Euemerson, o Jackson, a Jhulyana, a Keila, a Sandra, a Samela, o Tierri, a Jhamyle, o Regis, a Tatiana, a Maria
Eduarda Baece e a Amanda e sua família.

Fortalecimento da fé – a Erenilda, o Maycon, a Lorena, a Vitoria, o Douglas, a Roseane, a Maria Rafaela, a Esi, o
Wildes, a Edvânia e as filhas, os oficiais da igreja e famílias, a Martilene, a Leninha, a Regina e a família pastoral.

RELATÓRIO DE FEVEREIRO



CINE JOVEM_ARACRUZ

Cine Jovem_Aracruz.

Contamos com a presença de 12 
jovens, sendo 4 da igreja, 2 de 
outra igreja e 6 que não estão em 
igreja alguma.

Contamos também com a presença 
de 4 juniores.
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Aniversário de Kaionã

Contamos com a presença de 12 
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outra igreja e 6 que não estão em 
igreja alguma.

Contamos também com a presença 
de 4 juniores.
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COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER



3ª EDIÇÃO DO CURSO HISTORY MAKERS 
(FAZEDORES DE HISTÓRIA).

Aniversário de Kaionã

Contamos com a presença de 12 
jovens, sendo 4 da igreja, 2 de 
outra igreja e 6 que não estão em 
igreja alguma.

Contamos também com a presença 
de 4 juniores.
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Workshop de Discipulado



3ª EDIÇÃO DO CURSO HISTORY MAKERS 
(FAZEDORES DE HISTÓRIA).



MENSAGENS QUE VALEM OURO

Mensagens que valem ouro

Uma palavra que toca e alivia o
coração e alma.

Obrigado pelo carinho, pela
atenção e pelas doces palavras.
Deus continue abençoando vocês.
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Mensagens que valem ouro

Uma palavra que toca e alivia o
coração e alma.

Obrigado pelo carinho, pela
atenção e pelas doces palavras.
Deus continue abençoando vocês.



ORAÇÃO VIRTUAL IEC ALCÂNTARA

Participação Oração Virtual 
IEC Alcântara.
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OBRAS DE REVITALIZAÇÃO

SALA CORDEIRINHO DE 
CRISTO

Após recebimento de oferta 
em fevereiro, entregamos a 
sala pronta.

❑ Adesivo de parede 
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❑ Placas para sinalizar as 
salas.



OBRAS DE REVITALIZAÇÃO

SALA CORDEIRINHO DE 
CRISTO

Após recebimento de oferta 
em fevereiro, entregamos a 
sala pronta.

❑ Nichos decorativos



OBRAS DE REVITALIZAÇÃO

SALA CORDEIRINHO DE 
CRISTO

Após recebimento de oferta 
em fevereiro, entregamos a 
sala pronta.

❑ Restauração do berço
❑ Compra de colchão para 

o berço.



OBRAS DE REVITALIZAÇÃO

SALA CORDEIRINHO DE 
CRISTO

Após recebimento de oferta 
em fevereiro, entregamos a 
sala pronta.

❑ Restauração do berço
❑ Compra de colchão para 

o berço.



OBRAS DE REVITALIZAÇÃO

SALA CORDEIRINHO DE 
CRISTO

Entrega da sala das nossas 
criancinhas.

Obrigado por sua ajuda e 
suas orações por nós. 
Nos sentimos lisonjeados 
por sua participação. 
Obrigado.
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Devocional online de 
segunda a sexta-feira às 
06:30.
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MANHÃ COM DEUS

Devocional online de 
segunda a sexta-feira às 
06:30.
Participação do reverendo 
Sérgio 
Cavalcante_Paraupebas.
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MANHÃ COM DEUS

Devocional online de 
segunda a sexta-feira às 
06:30.
Participação reverendo 
Albert Iglesia_Soteco/ES.
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MANHÃ COM DEUS

Devocional online de 
segunda a sexta-feira às 
06:30.
Participação Rosangela 
Secretária da  FEUAF 1ª R.A.
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MANHÃ COM DEUS

Devocional online de 
segunda a sexta-feira às 
06:30.
Participação Deoracy Aguiar 
presidente da FEUAF 1ª R.A.



MANHÃ COM DEUS

MANHÃ COM DEUS

Devocional online de 
segunda a sexta-feira às 
06:30.
Participação Irmã Raquel 
Siam, líder do ministério de 
Louvor da IEC_Aracruz.



NOSSO ALVO – R$  2 437,40

CADA CADEIRA CUSTA 

R$ 171,87.

CNPJ 28.564.425/0001-42

BANCO ITAÚ, 

AGÊNCIA. 6475 

C. CORRENTE - 321-3. 



NOSSOS CONTATOS

Endereço: Rua João da Costa Rampinelli 99, apt 101 
Bairro: Di Carli / ES – CEP: 29194 – 025

Endereço do Campo: Rua Tubarão s/nº 
Bairro: Irajá / ES CEP 29192 580

Nosso endereço eletrônico
iecaracruz@gmail.com

Telefones (21) 980647340  
971794671



DESAFIOS DIÁRIOS

❑ Conquistar a confiança de alguns irmãos

❑ Fortalecer a identidade congregacional

❑ Ser uma igreja Contextualizada e relevante para o local em que está inserida.

❑ Investir no trabalho infantil, com os adolescentes, com jovens e jovens casais.

❑ Ousadia para continuar na dependência de Deus.

NOSSOS DESAFIOS

DESAFIOS DIÁRIOS

❑ Intercessão pelo crescimento saudável da nossa igreja.

• Crianças, adolescentes, jovens, adultos e anciãos.

❑ Intercessão visando o fortalecimento da fé dos que caminham conosco.

❑ Intercessão em favor dos vizinhos; que sejam alcançados pela graça de Deus.

❑ Intercessão por nós. Deus nos dê sabedoria e discernimento para pastorear.


