
 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

Igreja Presbiteriana do Brasil em Aguiarnópolis – TO, Congregação da 1ºIPB em 

Estreito – MA. 

“Porque, se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa 

obrigação; e ai de mim, se não anunciar o evangelho!” 1Coríntios 9:16.  

 

A obra missionária continua com a ajuda de Deus, e seria impossível realizar esse trabalho 

sem o apoio e as orações do Concelho da Primeira Igreja Presbiteriana do Brasil em Estreito 

– MA, qual a Igreja Presbiteriana do Brasil em Aguiarnópolis – TO – uma Congregação é 

jurisdicionada. Também contamos com o apoio e as orações dos nossos parceiros de missões. 

A família missionária tem mantido honrosamente o compromisso de auxiliar o 

Rev. Osvaldino Silva Moura nas programações aprovadas pelo Concelho tanto na Igreja sede 

quanto nas Congregações e Escola Presbiteriana Ashbel Green Simonton, sendo que 

moramos em Aguiarnópolis – TO. Em uma das Congregações em Estreito - MA 

(Congregação Betesda), temos a tarefa de todas as quintas-feiras ministrar no culto de estudo 

e no culto Dominical em cada primeiro domingo de cada mês, em três sextas-feiras de cada 

mês ministramos histórias nas devocionais com as crianças da Escola Presbiteriana Ashbel 

Green Simonton em Estreito – MA. 

O mês de outubro, não foi diferente dos anteriores com muitas tarefas e bênçãos de Deus, 

assim apresento em resumo as atividades realizadas nos dias 01 de outubro – 12 de novembro 

do corrente: quarenta e seis (46) visitas à famílias descrentes, trinta e três (33) visitas à 

crentes, cinco (05) ministrações de estudos nos cultos de doutrina e uma (01) ministração no 

culto dominical na Congregação Betesda, na Congregação em Aguiarnópolis – TO, foram 

ministrados: cinco (05) estudos nos cultos de doutrina, quatro (04) estudos nas EBDs, seis 

(06) cultos dominicais de adoração e louvor, dez  (10) reuniões de oração, um (01) culto ao 

ar livre ou nos lares. No dia 11/10 nos turnos: manhã e tarde contamos histórias com o Grupo 

Ágape Prov 15.13 na Creche Municipal Professora Maria Amélia Morais da Silva Fernandes 

em Aguiarnópolis - TO comemorando o Dia das Crianças, também em comemoração do Dia 

das Crianças no dia 11/10 a noite contamos historias na 1IPB em Estreito – MA, dia 12/10 

encontro de UPHs do PSMA (participação), dia 13/10 comemoramos o Dia das Crianças em 

um bairro carente (setor Bazam) na cidade de Aguiarnópolis – TO com evangelismo e 

contação de histórias com o Grupo Ágape Prov 15.13, dia 18/10 contação de histórias com o 

Grupo Ágape Prov 15.13 na Noite de Pijama da Escola Presbiteriana Ashbel Green Simonton, 

dia 19/10 em comemoração do Mês das Crianças contamos histórias e apresentamos 

fantoches com o  Grupo Ágape Prov 15.13 no campo missionário da JMN – IPB em 

Tocantinópolis – TO, dia 27/10 Reunião da Federação de SAFs do PSMA na IPB em 

Aguiarnópolis - TO, nos dias 02,09 de novembro participamos do projeto Mão na Massa no 

campo missionário da JMN – IPB em Tocantinópolis – TO,  03/11 reunião Plenária e eleição 

da SAF e UPA sociedades internas da Congregação, evangelismo nas ruas de Aguiarnópolis 

– TO com entrega de 40 folhetos, quatro (04) contações de histórias e apresentações com o 

grupo Ágape Prov15.13 na Escola Presbiteriana Ashbel Green Simonton. 

As nossas atividades: Terças-feiras: reunião de oração com os homens ou culto nos lares/ar 

livre; Quartas-feiras: culto de oração na Congregação Beira Rio; Quintas-feiras: momento 

Ana com a SAF local e culto de ensino na Cong. Betesda; Sextas-feiras: culto de ensino; 

Sábados: programação evangelística e diversas; Domingos: EBD às 09:00h, culto adoração e 

louvor às 19h30. Na primeira semana de cada mês temos culto de oração às 18:00h.  

 

Ao Senhor toda honra, glória e louvor! 

Missionários: Rafael Almeida de Sousa e Família 

Aguiarnópolis – TO 

12 de novembro de 2019    


