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Nossos encontros são momentos de aprendizado,
baseado no livro, "As 5 linguagens do amor", bem como de
muita comunhão e interação. Na ocasião, realizamos um
jantar.

REDE DE CASAIS



O Ministério das Videiras realiza reuniões mensais no

templo e às terças-feiras temos visitação às irmãs, com o

objetivo de fortalecer a fé. No mês de maio nosso tema foi:

"A mulher que leva a família aos pés do Senhor" Lc. 10.42

REDE DE MULHERES 



REDE DE JOVENS
PROJETO DESCOBRINDO AS ESCRITURAS, o objetivo desse
projeto é o conhecimento bíblico de cada jovem.
Realizamos o devocional todos os dias e no final do mês
finalizamos com uma  gincana bíblica regada com muita
alegria, no livro de Efésios. 



Nosso PG (pequeno grupo) se reúne no templo e às vezes nos lares

do jovens. Nosso foco é obtermos comunhão, crescer na Palavra e

levarmos a mensagem de Cristo. Através desses encontros, os

jovens têm desenvolvido a fé e a comunhão no Senhor e já houve

conversão. Durante todo esse mês de Maio estudamos sobre o

livro de Efésios.

PG JOVEM



REFORMA NO TEMPLO
Iniciamos uma reforma na igreja, pois houve a necessidade
de melhoria da mídia e som da mesma. Com isso, estamos 
 construindo a sala de mídia e o gabinete pastoral. Este,
pela intensa busca por aconselhamento e atendimento às
pessoas da igreja bem como de pessoas da cidade.



Redes Sociais
iprsaodomingosma / @juventudeipr /@sinceraadoracao_ipr

IPR Sd-ma

IPR São Domingos

igrejapresbiterianarenovadasdm@gmail.com

Pelas famílias da igreja
Pela nossa cidade 
Pelas lideranças da cidade 
Orar por conversão na igreja
Crescimento espiritual da igreja
Pela reforma da igreja
Orar pela liderança da igreja
Orar para Deus guardar as familias contra a covid
Orar pora Deus abençoar a necessidade de cada Irmão.
Orar pela conversão nos povoados Mamédio e Paul
Orar para que a gente consiga comprar um terreno
para a construção da congregação no Povoado Paul.

Motivos de Oração

Contato
Pastor Elton                (98) 99237-1089
Pastora Olívia            (99) 98434-7826


