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Igreja Evangélica Assembleia de Deus A Pioneira 
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ASCOM - SECRETÁRIO - (Portaria 51 de 19 de 

fevereiro de 2013, Marcos Silva Albuquerque) 

Ata de Reunião - 30/01/2016 

//////////////ATA DA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA 

(REUNIÃO MINISTERIAL) DA CONGREGAÇÃO 

ROCHA DA BÊNÇÃO AOS DEZENOVE DIAS DO MÊS 

DE MARÇO DO ANO DE DOIS MIL E CATORZE, 

COMO ADIANTE SE SEGUE:  

 

/////////////// Aos trinta dias do mês de janeiro de dois mil e dezesseis, às dezenove horas e 

quarenta minutos, na igreja evangélica Assembleia de Deus – A Pioneira, congregação 

Rocha da Bênção, situada na Avenida Antenor Epifânio Martins, nº 2401 – CEP 68908-802, 

Parque dos Buritis, em Macapá – AP, PRIMEIRA PAUTA: Acerca do financeiro, para 

tratarmos, a Ir. Danizia tomou a palavra para prestar contas do financeiro da Congregação, a 

mesma solicitou a permissão para dar continuidade do projeto de venda de mingau, para 

arrecadar fundos afins de trazer implementar a central de ar, O Ir. Gadi, indagou de quanto 

tem de fundos de jurus e lucros, Ir. Josivaldo perguntou se vai ter fiação para a instalação e o 

Pr. Miqueias falou que o mesmo será tomado uma nova programação do mesmo, Ir. José 

Wlademir, Eliezio Matos, Liliane Matos, Gracivaldo, Antonia Vilas Sales, concordou, na 

direção para trabalhar na administração do dinheiro em questão. A Não concordaram: Irª 

Vanessa, Marivaldo. Pr. Miqueias tomou por base na votação 19 levantaram a para 

continuar o projeto e 1 voto contra. SEGUNTA PAUTA: Nomes da nova gestão e 

renovação, dos cargos que continuaram nos cargos e tomada frente do trabalho do Senhor, 

em anexo I (tomado em apreciação), o Ir. Josivaldo, falou que não tem muita experiência do 

assunto e o mesmo vai aceitou em assumir o cargo de 2º Dirigente da Congregação, 

juntamente com O Ir. Eliezio Matos e o Mailson, Ir. José Wlademir questionou acerca da 

direção da renovação da Liderança de Obreiro Vos de Jubilo, uma pessoa tem acesso a 
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chave da igreja e tomou em votação, o colhimento da chave, para pegar água, e precisou da 

água, o Irº Marcos Albuquerque informou que a poço estesiano vai precisar de manutenção 

em e que a Irª Danizia falou que a mesma custa no valor em torno de 600,00, Irª Antonia 

Vilar Sales apresentou o relatório de visitas, para a Igreja, ficou decidido que a próxima 

reunião será dia 12 de março (03) de 2016, Ministério de Interseção e Oração, indicação Irª 

Maria Francisca, criação hoje 30/01/2016-sábado,  E para constar neste livro de ata, eu, 

Marcos Silva Albuquerque secretariei e redigir à presente ata que, após ser lida e aprovada, 

será assinada por quem é de direito, ou seja, assinada por mim e pelos presentes. Assinatura 

em anexo, Gabinete da Secretaria da Congregação Rocha da Bênção, Brasil – Amapá-

Amazônia. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////.    

     Macapá (AP), 30/01/2016 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Pr. Miquéias Fernandes de Sousa 

Port. Nº 13/2016 -ROBEN/IEADAP 

-Pastor Local- 

 

Marcos Silva Albuquerque 

Port. Nº 39/2013 - ROBEN/IEADAP 

-Secretário Local- 
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