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Igreja Evangélica O Brasil Para Cristo de Tijucas – UF- SC

  

Rua: 13 de junho nº 202 Bairro: Praça Cidade: Tijucas

  

Relatório de Atividades do Missionário: Juares Boit e Fatima Boit.

  

                                                                                          

  

Confirmo que durante o Mês de OUTUBRO 2017 foram realizadas as seguintes atividades:

  

Discipulados: 0

  

Estudos bíblicos: 0

  

Visitas a hospitais: Ainda em processo de adaptação com as burocracias do hospital da cidade.

  

Batismo nas águas: 0

  

Decisões por Cristo: 01

  

Evangelismo pessoal: 90
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Visitas em residências: 12

  

Campanhas Evangelísticas: 0

  

Campanhas e avivamentos: 0

  

Cultos realizados no campo: 12

  

Pessoas que retornaram a Igreja: 01

  

Visitas a servidores de segurança PM/BM: 04

  

  

Outras atividades: No dia 12/10/2017 quinta-feira, foi realizado uma visita ao Quartel de
Bombeiros de Timbó, 2ª/3ºBBM. Na ocasião, apresentamos aos militares de plantão naquele
dia, o trabalho efetuado pela UMESC e a importância de sua existência, e ainda foi brevemente
relatado a palavra de Deus, com objetivo de trazer cada vez mais apoiadores a esta obra. Na
ocasião encontrava-se a presença de 4 BMs e 2 Bombeiros comunitário, sendo eles: Sd Dos
Anjos, Sd Retcke, Sd Jacob, Sd Augusto, e mais dois BCs. Foi entregue uma bíblia, edição da
UMESC, na qual relataram que iriam deixar no quartel para uso comum. FOTOS EM ANEXO
AO E-MAIL.

  

Estão sendo realizado também, uma reforma e manutenção da estrutura externa da igreja em
Tijucas, para melhor atender o povo de Deus. Já foi realizada a instalação de uma nova placa
da Igreja, e também está sendo colocada pavimentação na área externa da igreja e outras
manutenções. FOTOS EM ANEXO AO E-MAIL.

  

Importante que seja mencionado abaixo testemunhos de curas, libertação, milagres e outros
acontecimentos, bem como assinado pelo Pastor responsável do campo.
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