
CARTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  

REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA DO TEMPLO DA 

 CONGREGAÇÃO ADG IRANI – JUNHO DE 2021 

Em 03 janeiro de 2020 assumimos como PASTOR DIRIGENTE DA ADG 

IRANI. Recebemos a igreja com 12 pessoas membros, congregados e crianças 

e com uma dívida de R$= 22.000,00 mil reais mais despesas mensal de mais de 

R$= 1.000,00 reais. Logo em março de 2020 inicia a Pandemia e parou tudo. 

Ficamos preocupados e fomos para a oração. Em Agosto de 2020 mesmo com 

o tempo pandêmico e com as igrejas fecha e abre devidamente os Decretos 

Municipais conseguimos quitar toda a dívida herdada e manter as despesas 

mensais da congregação. Já em setembro de 2020 iniciamos o “Projeto para 

reforma e ampliação do templo Interno e Externo da Congregação ADG 

IRANI e hoje dia 25 DE JUNHO DE 2021 teremos o privilégio de ser o Pastor 

Dirigente juntamente com os demais obreiros, membro e congregados a 

INAUGURAR O TEMPLO DA CONGREGAÇÃO com um investimento no valor 

de R$=17.880,00. Durante esse período de 1 ano e 5 meses e 22 dias que 

estamos pastoreando a congregação juntamente com a minha esposa nós já 

ganhamos muitas almas para o Reino de Deus e outras que recebemos de 

outros lugares e ministérios. Hoje já somos mais de 50 pessoas para a honra e 

glória do Senhor Jesus Cristo. Alem de tudo isso fizemos alguns investimentos 

em móveis e equipamentos de som tudo nesse período pandêmico e no período 

de 1 ano e 5 meses e 22 dias. Sem falar que conhecemos uma família 

maravilhosa e que temos o prazer em poder cuidar, zelar e ensinar o verdadeiro 

sentido da FÉ. Só temos que agradecer ao Senhor Jesus Cristo por tudo. 

Podemos dizer que até o Senhor tem cuidado de nós mesmo em tempo difíceis. 

Encerro agradecendo a Deus, o nosso Pastor Presidente Pr José Sobrinho, 

Pastora Marlene pelo o apoio e confiança. Agradecemos também aos nossos 

patrocinadores, colaboradores e aos intercessores que tem intercedido em 

oração em prol do PROJETO da Reforma e Ampliação do Tempo da ADG 

IRANI. Aos obreiros, membros e congregados do CAMPO das Assembléias de 

Deus Nação Madureira Campo de Guaraí o nosso muito obrigado. Aos nossos 

sinceros agradecimentos a todos da família ADG IRANI. Juntos continuaremos 

fazendo a obra do Senhor Jesus Cristo.  

“Prosseguindo para o Alvo” – Filipenses 3.12-13 
 

Pr Fábio Ramos e Dca Juliana Mascarenhas   

 

UMA IGREJA VIVA PARA UM DEUS VIVO 
 

ASSEMBLEIA DE DEUS – NAÇÃO MADUREIRA  
GUARAÍ TO  


