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Os trabalhos nesse primeiro bimestre do ano continuaram em 

pleno vapor durante a pandemia, atestando a fidelidade do 

Senhor Deus sobre Sua obra – “Ninguém detém! É obra santa”. 

PROJETO SAGRADAS LETRAS 

                                                                                               

Esse projeto realiza trabalhos com crianças e adolescentes 

oferecendo assistência espiritual, social e cultural. Tendo 

obtido um bom aproveitamento e boa assiduidade dos alunos. 

                                                    PROJETO PÃO DA TERRA 

O projeto ajuda na manutenção do 

campo através das doações de 

parceiros (as): alimentos, 

remédios, roupas, calçados e etc. 

Seja você também um Parceiro (a) 

nas causas sociais e vamos 

atenuar a fome de muitas pessoas! 



DOAÇÕES AO CAMPO MISSIONÁRIO                                                                                         

 

Agradecemos aos queridos Parceiros (as) de São Paulo/SP, 

pela doação ao Projeto Pão da Terra de alguns calçados. Uma 

parte vai para doação e outra para bazar beneficente. Aleluia! 

   

 

PROJETO LUZ PARA ARCOVERDE 

Atualmente ministramos o 

Curso de Discipulado Bíblico 

ensinando os valores do 

Reino de Deus, objetivando 

que o aspirante ao batismo 

alcance um nível de 

conhecimento que torne-o  

consciente de sua nova vida. 

 

 PROJETO KOINONIA 

Esse projeto visa desenvolver a 

comunhão no seio da Família 

Renovada, celebrando algumas 

datas comemorativas durante o 

ano. Vem gerando unidade na 

coletividade. Sentimento de irmãos! 



PROJETO PÃO DO CÉU 

Além das ações sociais e culturais, esse projeto atenta para 

a vida espiritual – “nem só de pão (terreno) viverá o homem, 

mais de toda Palavra que procede da Boca de Deus” (Mt 4:4). 

 

Para tanto, semanalmente realizamos celebrações ao Senhor 

Jesus com a Família Renovada Arcoverdense onde cantamos, 

oramos, testemunhamos e somos ministrados pela Palavra. 

 

VISITA AO CAMPO MISSIONÁRIO 

                                                                                                                 

Estiveram nos visitando os Pastores Geraldo De Pauli e Lúcia 

De Pauli, reponsáveis pelo cuidado integral dos missionários 

da Mispa, onde houve um momento de confraternização em 

nossa casa. Também conheceram os terrenos da igreja e o 

salão onde realizamos as atividades do campo. Tempo de 

qualidade e benção. Deus em Cristo vos abençõe ricamente. 



 SEJA NOSSO PARCEIRO (A) MISSIONÁRIO! 
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