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IPR

DE

MACAPÁ

RESGATANDO FAMÍLIAS NO MEIO DO MUNDO

DISCIPULADO
CULTO NOS LARES
ORAÇÃO NOS HOSPITAIS
GRUPOS DE EVANGELISMO
ESPAÇO JOVEM
ESPAÇO DA MULHER

TRABALHOS ESPECIAIS
VISITAS AOS CAMPOS
MISSIONÁRIOS

NOSSA MISSÃO

fazer discípulos para
glorificar a Deus

Diante das incertezas que são apresentadas diariamente a
todos, somos confrontados a mudar nossas atitudes e
atividades que faziam parte do nosso cotidiano.
Cultos precisam se adequar para atingir mais pessoas, por
isso, os cultos on-line são uma alternativa que não
podemos deixar de usar.
Outras possibilidades também são bem-vindas, o que não
podemos deixar de lado é verdadeiramente adorarmos a
Deus em espírito e em verdade.
As pressões que sofremos, muitas vezes, nos deixam
desesperados, mas temos que manter o foco e a confiança
em Deus. Pois nesses meses de pandemia muitas pessoas
precisam de nós para ajudar nos momentos desesperadores
que uma pessoa está doente, num leito de hospital ou veio
a óbito.
Que Deus continue cuidando de cada um de nós.
Pr. Fabiano Cardoso

GRUPOS DE EVANGELISMO, DISCIPULADO E CULTO NOS LARES

POR FABIANO CARDOSO

Os quatro pilares do Discipulado na IPR de Macapá
1º- Culto nos lares: transmitindo a Palavra de Deus através da
adoração nos lares, destinados ao público visitante e que estão
fora da casa de Deus. Atualmente temos 2 famílias que
recebem cultos mensais.
2º- GEs (Grupos de Evangelismo): destinado a pessoas e famílias
não crentes que recebem os primeiros ensinamentos bíblicos.
Temos sete grupos na igreja.
3º Discipulado: promovido para capacitar os discipuladores,
temos dois grupos na igreja.
4º EBD/Discipulado: aos domingos online pelas redes sociais
da igreja, os alunos estudam os princípios do discipulado de
Jesus.
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MINISTÉRIO FEMININO

MULHERES COM
PROPÓSITOS

MEL- Mulheres edificando lares

Dia das Mães

MULHERES EDIFICANDO
LARES E DIAS DAS MÃES
POR SOLANGE R. CARDOSO

Grupo
Mulheres
com
Propósito
realizando encontro MEL , juntas
orando pelos lares, estudando bíblia.

MEL tem objetivo de levar as
mulheres ao um momento de
oração direcionado aos seus
lares e também cuidando da
sua
saúde
emocional
e
espiritual através da palavra do
Senhor.
Também foi realizado comemoração
dia das mães com entrega de
lembrancinhas.
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YOUNG`S PAGE

TRAPICHE 146
POR ITALO SOARES

No mês de abril não conseguimos fazer o
nosso culto jovem já programado, devido aos
decretos
estaduais
e
municipais,
que
ocorreram por causa do agravamento da
pandemia. No entanto, foi possível realizar o
nosso discipulado no terceiro sábado, dia
17/04, a maioria dos jovens compareceram.
No mês de maio conseguimos fazer o culto
jovem e o discipulado, dia 01/05 e 15/05. Os
dois também tiveram a participação de
muitas pessoas.
Uma hora antes do discipulado no dia 15/05
houve um discipulado das meninas.
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MALETA VIAJANTE
POR SOLANGE R. CARDOSO

Departamento infantil realizou uma série
de história a respeito da Páscoa "Amor
escrito com Sangue" , Também foi feito
um culto de páscoa com entrega de
lembrancinhas
E Maleta Viajante "Jesus na minha casa"
continua a todo vapor, assim como as
professoras
com
seu
projeto
de
devocional diário, cada semana um Tia ou
tio leva pasta, ao qual, realiza devocional
e ora pelas crianças , familiares e igreja.
Estes projetos têm sido muito edificante
para departamento infantil
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TRABALHOS ESPECIAIS

ORAÇÃO NOS
HOSPITAIS

A IPR de Macapá fez
um momento de
oração na frente do
HU de Macapá em
favor de um pai de
um membro da igreja
que está com Covid19. No hospital da
Unimed realizamos
um clamor por uma
mãe de membro da
igreja que havia
sofrido um grave
infarte.

CULTO DE PÁSCOA, BATISMO E
RECEPÇÃO DE NOVOS MEMBROS

Fizemos o culto de
Páscoa
com
distribuição
de
lembrancinhas para as
crianças. No dia 25/04
foi
realizado
o
batismo
de
duas
jovens e no culto da
noite foi recepcionado
sete novos membros
para a glória de Deus.
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VISITAS NOS CAMPOS MISSIONÁRIOS

DIRETORIA VISITA
CAMPO MISSIONÁRIO
DO AMAPÁ

A diretoria do Amapá
realizou no dia 02/04 o
culto de despedida da
Miss. Maria Odete e do
Miss. Carlos. No mesmo
culto fizemos a posse do
Pr. Francisco C. Monte
Verde e de sua esposa
irmã Risonete como
novos obreiros do campo
missionário da cidade do
Amapá.

PR. FABIANO E FAMÍLIA VISITAM
O CAMPO MISSIONÁRIO DE
PORTO GRANDE

No dia 15/04 o Pr.
Fabiano
e
família
visitaram
o
campo
missionário de Porto
Grande, Lá estão o Pr.
Tiago e sua esposa
irmã
Glória.
Foram
momentos
de
conversar
sobre
o
cotidiano
e
o
ministério.
Também
constatou-se
o
andamento da obra
de um quarto anexo a
casa pastoral.
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DESCUBRA NOSSAS
REDES SOCIAIS

WWW.FACEBOOK.COM/IPRMACAPA.COM.BR

www.instagram.com/iprmacapa/

www.youtube.com/channel/UCT5q
bfu0zHqeyjQ6ye0B26g

ONDE FICA NOSSA
IGREJA

Rua: Victa Mota Dias, nº 223
Jardim Marco Zero
Macapá/AP

Celular para contato:
(96)98126-3212
e-mail: iprmacapa@gmail.com
Responsável: PR. Fabiano Cardoso
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