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APÓS PERCORRER ESTADOS, EBFO/CONVENÇÃO
ESPERA RECEBER MILHARES DE INSCRITOS

EBFO/CONVENÇÃO 18 TEVE INÍCIO MEDIANTE
SEMINÁRIO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

SEDE REGIONAL EM BRAGANÇA PAULISTA RENDEU 
AGRADECIMENTOS PELOS 59 ANOS DE FUNDAÇÃO

Sob o tema “Este é o dia que o Senhor fez; regozije-
mo-nos, e alegremo-nos nele” (Sl 118:24), a sede regio-
nal bragantina, presidida pelo pastor Moises de Souza 
Paula e demais membros, promoveu e hospedou cultos 
celebrando os 59 anos desde a fundação da obra na ci-
dade. Deus trabalhou. Página 3
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CREMOS em um só Deus, 
eternamente subsistente em 
três pessoas: Pai,  Filho e Espírito 
Santo (Dt 6.4; Mt28.19; Mc 
12.29). Na inspiração verbal 
da Bíblia Sagrada, única regra 
infalível de fé normativa para a 
vida e o caráter cristão (2º Tm 
3.14-17). No nascimento virginal 
de Jesus, em sua morte vicária e 
expiatória, em sua ressurreição 
corporal dentre os mortos e 
sua ascensão vitoriosa aos céus 
(Is 7.14; Rm 8.34; At 1.9). Na 
pecaminosidade do homem que 
o destituiu da glória de Deus, e 
que somente o arrependimento 
e a fé na obra expiatória e 
redentora de Jesus Cristo é que o 
pode restaurar a Deus (Rm 3.23; 
At 3.19). Na necessidade absoluta 
do novo nascimento pela fé em 
Cristo e pelo poder atuante do 
Espírito Santo e da Palavra de 
Deus, para tornar o homem digno 
do reino dos céus (Jo 3.3-8). No 
perdão dos pecados, na salvação 
presente e perfeita e na eterna 
justificação da alma recebidos 
gratuitamente de Deus pela fé 
no sacrifício efetuado por Jesus 
Cristo em nosso favor (At 10.43; 
Rm 10.13; 3.24-26; Hb 7.25; 5.9). 
No batismo bíblico efetuado por 
imersão do corpo inteiro uma 
só vez em águas, em nome do 
Pai, do Filho e do Espírito Santo, 
conforme determinou o Senhor 
Jesus Cristo (Mt 28.19; Rm 6.1-
6; Cl 2.12). Na necessidade e 
na possibilidade que temos de 
viver em santidade mediante a 

obra expiatória e redentora de 
Jesus no Calvário, através do 
poder regenerador, inspirador 
e santificador do Espírito Santo, 
que nos capacita a viver como 
fiéis testemunhas do poder de 
Cristo (Hb 9.14; 1Pe 1.15). No 
batismo bíblico com o Espírito 
Santo que nos é dado por Deus 
mediante a intercessão de 
Cristo, com a evidência inicial 
de falar em outras línguas, 
conforme a sua vontade (At 
1.5; 2.4; 10.44-46; 19.1-7). Na 
atualidade dos dons espirituais 
distribuídos pelo Espírito Santo 
à Igreja para sua edificação, 
conforme a sua soberana 
vontade (1ª Co 12.1-12). Na 
segunda vinda premilenial de 
Cristo, em duas fases distintas. 
Primeira - invisível ao mundo, 
para arrebatar a sua Igreja 
fiel da terra, antes da grande 
tribulação; segunda - visível 
e corporal, com sua Igreja 
glorificada, para reinar sobre o 
mundo durante mil anos (1º Ts 
4.16,17; 1º Co15.51-54; Ap 20.4; 
Zc 14.5; Jd 14). Que todos os 
cristãos comparecerão ante ao 
tribunal de Cristo, para receber 
a recompensa dos seus feitos 
em favor da causa de Cristo 
na terra (2ª Co 5.10). No juízo 
vindouro que recompensará os 
fiéis e condenará os infiéis (Ap 
20.11-15). E na vida eterna de 
gozo e felicidade para os fiéis e 
de tristeza e tormento para os 
infiéis (Mt 25.46).

CREMOS

IRMÃS foram tocadas pelo poder do Eterno durante a celebração de mais um ano de vitórias aos pés de Cristo

DEUS operou através dos louvores MISSª Vânia pregou sob inspiração PR. GILBERTO preside a regional

Marília:
pentecostes em festividade na Zona Norte

MARÍLIA/SP – Regional 
presidida pelo pastor Gilber-
to Pinto Cardoso, tem contri-
buído com o avanço da obra 
no interior paulista e espe-
cialmente em meio às con-
gregações, onde o povo tem 
demonstrado a alegria e fide-
lidade que fazem toda a dife-
rença na obtenção das bên-
çãos que anelam. Foi o que se 
contemplou na Zona Norte, na 
noite do dia 3 de janeiro.

Perante excelente coopera-

ção de diversas igrejas, conjun-
tos, adoradores e obreiros, o 
evento reuniu o povo que louva 
a Cristo e testemunha vitorias 
resultantes das orações intermi-
náveis que marcam o trabalho, 
com ênfase ao conjunto de ir-
mãs locais, novamente arvoran-
do bandeira vitoriosa. As santas 
e ricas promessas se cumpri-
ram, todos testemunharam a 
prontidão divina em atender 
clamores, votos e propósitos.

Após vários louvores do 

vocal e também por conta do 
conjunto integrado, a poderosa 
mensagem foi pregada, respon-
sabilidade que recaiu aos om-
bros da coordenadora regional 
do CIBEMP, a missionária Vânia 
Cardoso, poderosamente usada 
nas mãos de Deus. Pregou, o 
Espírito Santo trabalhou e todos 
foram renovados.

Na direção da igreja na 
Zona Norte atuam o evange-
lista Edson e sua esposa, a dia-
conisa Eliana.

Fotos: Divulgação
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PR. FRANCISCO é um ícone na história da regional: boas recordações

COOPERAÇÃO foi um dos fatores positivos no decorrer da festividade

PR. ANTONIO Lopes: preletor

DEPARTAMENTOS assinalaram excelentes cooperações no decorrer dos dias em que agradecimentos foram destinados ao trono da glória

EMOLDURADAS, fotos registram a seu tempo a sede regional bragantina que celebrou 59 anos de vitórias e conquistas: igreja tem feito larga diferença em prol da constituição de uma sociedade baseada em princípios

PR. EZEQUIAS adorou ao Pai

PR. MOISES preside a regional

SEDE REGIONAL EM BRAGANÇA PAULISTA RENDEU AGRADECIMENTOS PELOS 59 ANOS DE FUNDAÇÃO

BRAGANÇA PTA./SP – Sob 
o tema “Este é o dia que o Se-
nhor fez; regozijemo-nos, e ale-
gremo-nos nele” (Sl 118:24), a 
sede regional bragantina, pre-
sidida pelo pastor Moises de 
Souza Paula e demais mem-
bros, promoveu e hospedou 
cultos celebrando os 59 anos 
desde a fundação da obra na 
cidade. Deus trabalhou.

Reunindo setores e congre-
gações nos cultos do sábado, 
26 e domingo, 27 de janeiro, 
respectivamente, o evento se 
transformou em bênçãos aos 
membros e teve uma grande 

repercussão em meio a cidade 
em se tratando de ações ecle-
siásticas. A cooperação foi ex-
celente e o derramamento de 
poder excepcional.

Nos louvores, além do 
convidado especial, Ezequias 
Silva, os conjuntos integrados 
em âmbito regional se alter-
naram na função de louvar 
e bendizer o nome santo do 
Eterno. A orquestra “Haniel” 
também teve participações 
especiais. Testemunhos reme-
morando o que fez o Salvador 
ao longo de quase seis déca-
das serviram para comprovar 

a fidelidade divina perante 
aqueles que temem ao Pai.

Pregaram a palavra san-
ta o pastor Antonio Lopes 
(Catedral) enquanto que no 
domingo pela manhã, a fun-
ção recaiu ao presidente da 
regional, cujas considera-
ções foram abalizadas pelo 
Mestre. O Espírito Santo co-
operou, vidas foram repletas 
e graça e paz celestiais e o 
resplendor da glória santa 
tomou conta da casa.

O evento se deu por en-
cerrado durante concorrido 
culto de santa ceia, reunindo 
membros em perfeito gozo de 
comunhão, os quais se confra-
ternizaram em nome da pro-
messa que vigora, oferecendo 
a vida eterna através da fé.

Fotos: Divulgação
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ADOLESCENTES foram poderosamente tocados pelo poder do Espírito Santo durante a celebração do maior acontecimento anual da classe

ESPÍRITO santo trabalhou transformando vidas que acabaram renovadas ESPÍRITO santo trabalhou transformando vidas que acabaram renovadas PODER do alto impactou todos

AVIVAMENTO ASSINALOU PRÉ-CONGRESSO DO CAMP NA REGIONAL JD. CACHOEIRA
“Geração que influencia” (Mt 

5:13-16), foi o tema oficial da 
edição anual do pré-Congresso 
de Adolescentes da Assembleia 
de Deus do Ministério de Perus 
(CAMP), realizado na sede regio-
nal em jardim Cachoeira/SP, nas 
noites dos dias 17, 18 e 19 de 
novembro. A abertura se deu 
na sexta-feira por intermédio 
do pastor presidente regional 
José Antônio de Farias Filho, 
que junto do colegiado forma-
do por ministros e líderes, ofe-
receu total apoio para que os 
adolescentes realizassem uma 
das maiores festas dos últimos 
tempos. Noites inesquecíveis 
na presença do Todo Poderoso. 

Louvores pentecostais, ple-
nitude em meio à graça que 
superabundou vidas e minis-
trações serviram não apenas 
para transformar o caráter de 
cada componentes mas edu-
car religiosa e espiritualmente 
o povo a servir melhore e de 

forma mais sincera o Senhor Je-
sus Cristo. Na regência do vocal 
atuaram Graziela Vigilato, Zilá 
Ortiz e Renato.

Liderando o trabalho infan-
to-juvenil, o diácono Sandro 
Brito, novamente demonstrou 
competência eclesiástica e vi-
são de grupo, compartilhando 
com os seus companheiros, o 
presbítero Wilson Rocha e o 

cooperador José Aparecido, ta-
refas inerentes à condução dos 
cultos que foram bem coopera-
dos e avivados pelo poder do 
Espírito Santo.

SÁBADO À NOITE

Deus foi maravilhoso com o 
seu povo, vez que a exemplo do 
que vinha ocorrendo nos dias e 

em cultos anteriores, sua pre-
sença foi revelada com tama-
nha propriedade. 

Os vocalistas se colocaram 
em posição de hospedeiros, rece-
bendo companheiros que enfren-
taram desafios para prestigiá-los, 
mediante louvores, adorações 
e glorificações ao nome santo. 
Como ocorreu com as caravanas 
das regionais de Caieiras, Parada 

de Taipas e do jardim Damasce-
no. Todos adoraram e lágrimas 
rolaram em rostos, tocados que 
foram pelo poder da unção que 
permitiu a sensação maravilhosa 
do sobrenatural em plena ação. 

A mensagem pregada pelo 
pastor Fernando Oliveira (AD Be-
lém) apenas confirmou o que já 
era comum a todos, ou seja, a ma-
nutenção da glória perante a casa. 

Fartos da glória derramada, 
comunhão e contemplando as 
mãos divinas operar de diversas 
formas, os adolescentes encer-
raram o evento anual na noite 
de domingo, sendo homenage-
ados pelos departamentos mu-
sicais da sede que estiveram em 
plena atividade. 

De crianças às senhoras, todos 
louvaram ao Senhor e ainda se co-
locaram como ouvintes do vocal 
que voltou a fazer bonito para a 
glória divina. Como de costume, 
os momentos de adorações se 
destacaram em meio à festa.

Conselho de Ministros - Assembleia de Deus do Ministério de Perus
Despachos da Mesa do Conselho de Ministros. Normas/Atos/Disciplinas

CAMPO REGIONAL
DE LAGARTO/SE
01 - Por motivo de rebelião, 

aplica-se a pena de exclusão ao pas-
tor DALMIR DA SILVA RAMOS – RI 
39793371, por contrariar norma do 
Conselho e Convenção, em clara 
afronta aos procedimentos e obri-
gações a que está compromissado, 
notadamente por rebelião e divisão 
conforme sindicâncias concluídas.

02 - Por motivo de rebelião, apli-
ca-se a pena de exclusão ao evange-
lista JOSÉ RODRIGUES SANTOS – RI 
89329371, por contrariar norma do 
Conselho e Convenção, em clara 
afronta aos procedimentos e obri-
gações a que está compromissado, 
notadamente por rebelião e divisão 
conforme sindicâncias concluídas.

REGIONAL
EM MAUÁ/SP
03 -  Por motivo de rebelião e 

divisão, aplica-se a pena de exclu-
são ao presbítero JOAO FERREI-
RA DA SILVA – RI 96.681.233, por 
contrariar norma do Conselho e 
Convenção, em clara afronta aos 
procedimentos e obrigações a que 
está compromissado, conforme 
sindicâncias concluídas.

04 - Por motivo de rebelião 
e divisão, aplica-se a pena de ex-
clusão ao presbítero JOSE RODRI-
GUES DA SILVA – RI 70.582.108, 
por contrariar norma do Conselho 
e Convenção, em clara afronta aos 
procedimentos e obrigações a que 
está compromissado, conforme 
sindicâncias concluídas.

REGIONAL MONTE MOR
05 - Por motivo de gestão 

duvidosa e má gestão, cumulada 
com rebelião e divisão, aplica-se 
a pena de exclusão ao pastor JAIR 
XAVIER SOARES – RI 56.909.012, 
por contrariar norma do Conselho 
de Ministros e Convenção, em clara 
afronta aos procedimentos e obri-
gações a que está compromissado, 
conforme sindicâncias concluídas. 
Além da pena de exclusão, fica cas-
sada a credencial e cargo. Anote-se 
que o mesmo sequer notificou a 
igreja da sua intenção de sair, ape-
nas saiu, e afrontou a igreja. Notifi-
cado, não apresentou defesa.

06 -  Igual penalidade e motivos 
aplicada a MARILENE LARANJEIRA 
GUIMARAES SOARES, RI 46.104.012, 

no que concerne a rebelião e divisão. 
Notificado, não apresentou defesa.
07 -  Por motivo de rebelião e 

divisão, aplica-se a pena de exclu-
são ao pastor RENILDO FRANCIS-
CO BASILIO, – RI 89.460.68, por 
contrariar norma do Conselho de 
Ministros e Convenção, em clara 
afronta aos procedimentos e obri-
gações a que está compromissado, 
conforme sindicâncias concluídas. 
Além da pena de exclusão, fica cas-
sada a credencial e cargo. Anote-
-se que o mesmo sequer notificou 
a igreja da sua intenção de sair, 
apenas saiu em apoio a excluído e 
rebelado e afrontou a igreja. Notifi-
cado, não apresentou defesa.

08 - Por motivo de rebelião 
e divisão, aplica-se a pena de ex-

clusão ao diácono REINALDO RO-
DRIGUES LOPES – RI 89.942.225, 
por contrariar norma do Conse-
lho de Ministros e Convenção, em 
clara afronta aos procedimentos 
e obrigações a que está compro-
missado, conforme sindicâncias 
concluídas. Além da pena de ex-
clusão, fica cassada a credencial 
e cargo. Anote-se que o mesmo 
sequer notificou a igreja da sua 
intenção de sair, apenas saiu, e 
afrontou a igreja, nas redes sociais 
dizendo inverdades, acompanhan-
do rebeldes e divisores. Notifica-
do, não apresentou defesa.

Despacho: - Publique-se,
10 de fevereiro de 2018

Mesa da Presidência.

Fotos: Mídia  - Jd. Cachoeira
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PRESIDENTE nacional da AD de Perus, o pastor doutor Elias Cardoso, se encarregou de dirigir palavras ao colegiado de lideranças, sobretudo enfocando vários temas de ordem administrativa e financeira: orientações e foco

PASTORES de diversas regionais acusaram presenças no seminário ALÉM de ministros e obreiros, líderes tiveram acesso aos informesDR. ELIAS preside a AD Perus

EBFO/CONVENÇÃO 18 TEVE INÍCIO MEDIANTE
SEMINÁRIO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

DA REDAÇÃO – A edição 
anual da Escola Bíblica Frater-
nal de Obreiros/Convenção 
2018, foi aberta na manhã 
de quinta-feira, 8, quando da 
ministração do Seminário de 
Gestão Administrativa e Fi-
nanceira, alcançando todos 
os obreiros em ação perante 
campos regionais, regionais 
e líderes que atuam direta-
mente com a gestão eclesiás-
tica. A cooperação foi excep-
cional, superando, inclusive, 
expectativas traçadas pelos 
organizadores.

 À frente do evento, o pas-
tor doutor Elias Cardoso, pre-
sidente nacional da AD Perus, 
iniciou suas considerações, 
apontando que administrar 

igreja constitui-se em um dos 
grandes desafios da trajetória 
pastoral. “Hoje, se o líder não 
possuir visão aprimorada para 
corresponder com às expecta-
tivas existentes, dificilmente 
alcançará os resultados que 
todos esperamos”, apontou.

 Ladeado por membros 
da Presidência, mostrou com 
propriedade o universo diver-
sificado que constitui a lide 
eclesiástica, especialmente 
quando existe a necessida-
de de se enquadrar dentro 
de parâmetros previamente 
compartilhados. “Da forma 
como fazemos. Traçamos as 
metas, compartilhamos com 
o financeiro de cada regional, 
dúvidas são esclarecidas e o 

resultado disso é o crescimen-
to do ministério de uma for-
ma organizada. Tratamos com 
recursos que são oriundos do 
povo”, alertou. 

Aprofundando a fala e se 
valendo de referenciais que 
possui – atuou por tempos no 
setor de Recursos Humanos 
-, o pastor presidente focou 
muito os aspectos que neces-
sitam cuidados administrati-
vos aprofundados e demanda 
habilidades do pastor respon-
sável pela igreja. 

Enfocando a Gestão como 
ponto de partida, explicou-a 
sob olhos das pessoas – base 
para o sucesso administrativo, 
da liderança que é indivisível 
para a obtenção de sucesso 

junto a administração. O pas-
tor presidente esclareceu que 
a igreja de fato é portadora 
de recursos (humanos, finan-
ceiros, patrimoniais, serviços, 
materiais, suprimentos, etc) 
que necessariamente preci-
sam estar em sintonia para 
oferecer resultados positivos.

 Auxiliado por assessores 
que atuam na Controladoria e 
Jurídico, abordou estratégias 
– espirituais e financeiras. 
“Da mesma forma que traba-
lhamos para que a membra-
sia cresça precisamos ampliar 
a visão administrativa para 
viabilizar a igreja econômica 
e financeiramente. Isso re-
quer planejamento, organi-
zação, controle, de modo que 

a nossa visão como gestores 
sempre esteja alinhada aos 
avanços que se nos apresen-
tam”, ministrou.

 Caminhando ao encerra-
mento, o presidente lembrou 
que a igreja tem de se preocu-
par em administrar bem para 
que o povo, isto é, a membra-
sia disponha de qualidade, 
oferecendo todos os meios 
para que as pessoas se sintam 
bem ao vir à igreja e com isso 
possamos ampliar a comu-
nidade que tanto nos é im-
portante. Costumo dizer que 
nunca esteve tão em moda 
a figura do pastor gestor. Ga-
nham todos; o reino, ele e os 
liderados sob a sua responsa-
bilidade”, concluiu.

Fotos: Mídia AD Perus
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APÓS PERCORRER ESTADOS, EBFO/CONVENÇÃO
ESPERA RECEBER MILHARES DE INSCRITOS

DA REDAÇÃO – Foi tudo 
muito rápido, mas a realida-
de é que estamos envolvidos 
em mais uma edição da Escola 
Bíblica Fraternal de Obreiros 
(EBFO)/Convenção. O maior 
evento realizado pela AD Pe-
rus percorreu estados junto à 
Federação, promovendo ple-
nárias e agora retorna à Cate-
dral, hospedando caravanas 
de obreiros e convencionais 
dos quatro cantos da nação.

Os números projetados são 
estratosféricos. Em âmbito de 
inscrições, beira a casa de 8 
mil tarjetas assinaladas, o que 
assegura um comparecimento 
superior a 30 mil pessoas du-

rante o período em que o even-
to perdurará em São Paulo.

Em se tratando de grandeza, 
um batalhão de voluntários atu-
am na sustentação do evento, 
também denominada como es-
trutura. Adolescentes, jovens, 
varões, senhoras e membrasia 
se unem, atuando nas mais di-
versificadas tarefas que com-
preendem de varrição à conta-
bilidade. Na última parcial, as 
adesões superavam 1 000 pes-
soas inscritas para trabalhar.

Se internamente a massa 
humana disporá de gabarita-
dos oradores ministrando te-
mas derivados do eixo temá-
tico central – A Excelência da 

Ética Cristã, no entorno serão 
inúmeras atividades a serem 
desempenhadas, sempre com 
foco na organização e cresci-
mento da obra para que vidas 
sejam alcançadas e os mem-
bros obtenham conhecimento 
à luz da palavra.

Novidade, durante a EBFO/
Convenção, três vigílias ocor-
rerão no período em que per-
durar o evento, reforçando 
consubstancialmente a Cam-
panha Mundial de Oração, que 
atrelada ao Relógio de Oração, 
teve início no dia 5 de fevereiro 
e segue ininterrupta por sete 
dias até o término da EBFO/
Convenção, às 17h do dia 12.

Fotos: Mídia AD Perus
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PRESIDENTE nacional da AD Perus ouviu a prefeita e posteriormente administrou palavra bíblica e oração em prol da governante: compartilhamento

DR. ELIAS apontou propostas ao presidente do CIMBAJU, prefeito Gersinho

ISAC Félix é vereador na capital e parceiro da AD Perus em São Paulo

CREDIBILIDADE: PREFEITA RENATA SENE FOI RECEBIDA PELO PASTOR PRESIDENTE DA AD PERUS

AO CIMBAJU, PRESIDENTE PROPÔS VÁRIAS PARCERIAS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL
COM MELHOR PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO À 

SAÚDE DAS CRIANÇAS 

DA REDAÇÃO - Quinta-fei-
ra, 1, a prefeita Renata Sene 
foi recebida em audiência pelo 
pastor doutor Elias Cardoso. Ele 
preside a Assembléia de Deus 
do Ministério de Perus no Bra-
sil, conglomerado que conta 

com 1200 templos no Brasil e 
se faz presente em mais de 20 
países, incluindo a América do 
Sul, África e Europa.

A conversa foi amistosa. O 
líder recebeu a prefeita e ou-
viu atentamente a prestação 

de contas compartilhada du-
rante o primeiro ano de gover-
no. Efetuou comentários, su-
geriu medidas e voltou a frisar 
que confia integralmente no 
mandato exercido pela gesto-
ra municipal.

“Torcemos muito pela cida-
de de Francisco Morato e em 
especial pelo trabalho que a 
prefeita vem fazendo. Percebe-
mos a linha séria, comprome-
tida em retirar o município da 
paralisia que vinha sendo uma 
de suas principais doenças em 
âmbito administrativo. Que 
Deus abençoe a sua vida, ilumi-
nando e permitindo que acertes 
nas medidas que tiver de tomar 
em benefício das pessoas que 
clamam por justiça”, destacou.

Grata, a prefeita recapitulou 
sua chegada ao comando da ci-
dade, desafios políticos e admi-
nistrativos, parcerias firmadas 
e o trabalho incessante que foi 
marca do mandato ao longo dos 
primeiros 12 meses. “Não para-
mos. Colocamos a casa em dia, 
combatemos velhas práticas, 
procuramos recolocar o muni-

cípio no caminho do desenvol-
vimento sem esquecer do com-
promisso firmado com o povo 
de fazer mais e melhor. Os de-
safios são grandes mas a vonta-
de em fazer supera com folgas 
essas ameaças”, salientou.

Programas sociais, educa-
cionais, saúde pública, reforma 
administrativa, retomada de 
obras de há tempos paralisa-
das, rigor no gasto de recursos 
municipais e uma gama enorme 
de serviços focados em zelado-
ria e infraestrutura foram obje-
tos de análises durante a audi-
ência concedida à prefeita, na 
sede nacional da igreja. 

Antes de deixar o gabinete do 
líder da AD Perus, Renata Sene 
recebeu uma breve palavra bíbli-
ca com foco no encorajamento 
diário e posteriormente oração 
feita pelo pastor presidente.

DA REDAÇÃO – Em des-
pacho com o prefeito Gerson 
Romero, o Gersinho (Caieiras), 
que acumula também o car-
go de presidente do Consórcio 
Intermunicipal da Bacia do Rio 
Juqueri (CIMBAJU), o pastor 
presidente da AD Perus, o dou-
tor Elias Cardoso, revelou visões 
que possui e que vem lutando 
para torná-las realidades me-
diante a ONG Azarias, que é o 
braço assistencial da igreja em 
meio às ações que encampa. A 
conversa ocorreu no gabinete 
pastoral, na primeira quinzena 
de fevereiro.

“Prefeito, nós lideramos e 
trabalhamos com pessoas. Sei 
do trabalho que o senhor realiza 
igualmente, assim como tenho 
acompanhado os demais gesto-

res que atuam em nossa região. 
Acredito que precisamos am-
pliar um pouco mais as ações do 
CIMBAJU, proporcionando que 
organizações não governamen-
tais participem, tenham mais 
acesso às discussões pontuais 
que envolvem os interesses da 
região onde estamos estabeleci-
dos”, adiantou o pastor.

Atento, o prefeito sinalizou 
concordância e um dos pontos 
mais coincidentes da fala passa 
pela saída do Ceagesp da vila 
Leopoldina e a criação de novo 
entreposto (NESP) em Perus, 
um dos bairros com menor ín-
dice de empregabilidade da ci-
dade. A reboque, a medida vai 
retirar cerca de 30 ou 40 mil ca-
minhões das Marginais.

“Como presidente de um 

consórcio regional, tenho lutado junto aos de-
mais prefeitos para que de fato o NESP se ins-
tale em Perus. O benefício que a medida trará 
alcançará todos os municípios, especialmen-
te em se tratando na criação de milhares de 
postos de empregos. Nossa principal luta hoje 
é empregar nosso povo. Sei que a sua fala é 
oportuna, será levada em conta e estreitare-
mos rapidamente nosso contato quanto aos 
debates”, tranquilizou Gersinho.

ZELADORIA E MOBILIDADE

Rentável, a conversa ganhou mais dois con-
tornos importantes, sempre pautados na dispo-
sição prévia da AD Perus em mobilizar toda a 
sua membrasia, através da ONG Azarias, colabo-
rando na captação de assinaturas, participações 
de plenárias e audiências públicas onde se mos-
tre necessária a efetiva participação popular 
para influenciar nas decisões a serem tomadas. 

Analisando dados fornecidos pelo presi-
dente do CIMBAJU, o presidente se mostrou 
muito interessado na questão envolvendo a 
luta que se travada para obtenção de um aces-
so de Caieiras para a rodovia dos Bandeirantes. 

“Temos alguns canais que podem ser acio-
nados para somar no sentido de ajudar nessas 
batalhas. Quanto mais unirmos e falarmos a 
mesma língua em âmbito regional, maior serão 
as chances de vencermos os desafios. Estamos 
abertos para diálogos que beneficiem o nosso 
povo”, avisou o pastor doutor Elias Cardoso.

Os Centros Municipais de Educação Infantil (CE-
MEI’s), da Rede Municipal de Educação, além de dispo-
rem de servidores capacitados para a prestação de pri-
meiros socorros, deverão possuir outros atendimentos 
fundamentais para as crianças.

Projeto de Lei apresentado pelo vereador Isac 
Félix inclui na Lei 15.123, os Artigos 1 A e 1 B. O pri-
meiro determina que cada CEMEI tenha um auxiliar 
técnico de enfermagem. O segundo estabelece que 
os CMEI’s da Rede Municipal de Educação que se lo-
calizarem nas proximidades de Unidades Básicas de 
Saúde (UBS’s) sejam atendidos por médicos lotados 
nesses locais.

O vereador destaca que “o Projeto sugere ainda 
que mensalmente ocorra atendimento clínico e pe-
diátrico nos Centros de Educação Infantil, através de 
plantão presencial.”

Isac Félix argumenta que o exame clínico e pedi-
átrico, realizado mensalmente, representa uma me-
dida preventiva de acompanhamento da saúde das 
crianças que frequentam os CEMEI’s.

Fotos: Célio Campos
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VOLUNTÁRIOS se preparam para descarregar caminhão de marmitas no bairro: samaritanismo

ALIMENTAÇÃO foi entregue para cerca de 800 pessoas residentes em localidade carente

CUIDADOS com a saúde da comunidade foram repartidos aos que procuraram informações

PREPARO e acondicionamento envolveu muitos irmãos: alegria em colaborar com o próximo

GRUPO optou em fazer outro tipo de distribuição - palavra de vida eterna aos ouvintes

NO SOCIAL, o corte de cabelos foi uma das várias atividades propostas pela sede regional

AD PERUS EM MAIRIPORÃ INICIOU PROJETO
“NATAL SEM FOME” DEBAIXO DE ÊXITOS

MAIRIPORÃ/SP – Sob li-
derança do pastor presidente 
regional David Habacuque e 
Comissão Organizadora, foi rea-
lizado no dia 16 de dezembro, 9 
às 15h, no bairro jardim Brilha, 
a primeira edição do “Natal Sem 
Fome” no âmbito da regional. 
Inédita, a medida assinalou a 
vida de centenas de famílias da 
região, mediante a entrega de 

mais de 800 marmitex. Paralela-
mente, diversas ações sociais se 
realizaram como: atendimentos 
e orientações médica, odonto-
lógica e pscicológica. Corte de 
cabelos e uma gama de serviços 
sociais completaram o rol das 
ações propostas.

“Algo que Deus ministrou em 
nossos corações. Tudo quanto 
oferecemos foi de forma gratui-

ta. A igreja precisa ampliar suas 
ações e pelo social é uma aveni-
da infinita, permitindo com que 
abençoemos vidas no corpo e 
espírito”, destacou o pastor pre-
sidente regional.

O evento contou com as 
participações de toda a regio-
nal e seus respectivos

Departamentos, como o 
CIBEMP, CAMP, UMADEMP e 

CONAMPE. Todos atuaram de 
forma integrada, na qualidade 
de voluntários.

As marmitas foram prepara-
das nas dependências da E.M. 
“Mufarrege Salomão Cham-
ma”, por conta desses soldados 
que se envolveram no projeto 
desde a doação dos ingredien-
tes, preparo e distribuição da 
comida farta e saborosa.

Durante a realização das 
ações patrocinadas pela AD 
Perus em Mairiporã, enquan-
to um grupo se envolveu com 
a logística e distribuição da 
alimentação, outros irmãos 
focaram em ações evangelís-
ticas que se espalharam bair-
ro adentro, o que patrocinou 
uma excelente repercussão 
em meio aos moradores.

Fotos: Thiago Oliveira
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JUVENTUDE foi alcançada pelo resplendor de poder e glória que foi manifesto perante o templo-sede em mais um grande evento de destaque

ESPÍRITO santo trabalhou transformando vidas que acabaram renovadas 

CLAMORES foram apresentados ao Senhor e a glória impactou vidas

MOCIDADE apresenta crescimento e a união tem feito toda a diferençaVITÓRIA pregou sob autoridade

BUENO compartilhou visões ELENICE adorou numa noite EV. RAFAEL pregou domingo

“AVIVA JOVEM”
ABRIU COM PENTECOSTES TEMPORADA DE EVENTOS  EM PORTO FELIZ/SP

PORTO FELIZ/SP – Sob o 
tema “Essa é uma geração da-
queles que buscam” (Sl 24:6), 
a sede, liderada pelo pastor 
Gilmar Soares, promoveu um 
grande evento denominado 
“Aviva Jovem”, culminando 
com o batismo com o Espírito 
Santo, renovações de vidas e 
muitas conversões.

Conforme se vê, o carro-
-chefe do acontecimento re-
caiu sobre o departamento 
de mocidade, que dispondo 
da coordenação geral super-
visionada pelo pastor, ope-
rou sob a liderança dos co-
operadores Victor Matheus, 
Davi de Andrade e Lucas 
Alves. Na regência do vocal, 
cuja apresentação foi algo 
memorável nos dias, ficou a 
cargo de Thalita de Andrade, 
Bianca e Vanessa Alves. En-

toaram louvores na qualida-
de de convidadas especiais 
as cantoras Midian Bueno e 
Elenice Farias.

O destaque para a promo-

ção do acontecimento, que 
reuniu vários visitantes, de 
membros pertencentes às 
igrejas de outras correntes 
ministeriais a diversos amigos 

que ainda desconheciam o 
poder da palavra santa, foi o 
evangelismo e o esclarecimen-
to da vontade divina junto aos 
que servem-no em espírito e 

em verdade. A adesão de to-
dos os componentes assegu-
rou o êxito promocional.

A palavra foi devidamente 
ministrada nos dias, tanto que 
ao término do “Aviva Jovem”, 
foram vários relatos de reno-
vações na presença divina, 
alegria nos corações, batismos 
com o Espírito Santo e conver-
sões de vidas que compreen-
deram a importância em ade-
rir a Cristo, reconhecendo o 
seu sacrifício vicário.

Quanto aos preletores, na 
abertura atuou o pastor An-
dré Bueno (Catedral). Na sex-
ta, a oportunidade alcançou a 
irmã Vitória Gomes enquanto 
que no sábado, oportunidade 
em que o acontecimento ga-
nhou o ápice em sua celebra-
ção, a missão recaiu ao evan-
gelista Rafael Mello.

Fotos: Divulgação
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ÁREA ocupada pelos componentes da orquestra arregimentou inúmeros transeuntes que prestigiaram as apresentações dos músicos evangélicos

LUANA: ótima performance

ANDERSON atuou regendo

PB. EZEQUIEL é o coordenador

MÚSICOS interpretaram diversas partituras com ênfase às festas natalinas

MÚSICOS interpretaram diversas partituras com ênfase às festas natalinas

MÚSICOS interpretaram diversas partituras com ênfase às festas natalinas

PR. SÉRGIO: cerimonialista

JAZZ SINFÔNICA EM CAJAMAR SE ENCARREGOU PELO CONCERTO NATALINO EM SHOPPING DA CIDADE

CAJAMAR/SP – Em 22 de 
dezembro, perante uma eclé-
tica assistência, composta por 
membros do campo regional 

cajamarense e especialmente 
clientes que passaram pelas 
dependências do Anhangue-
ra Parque Shopping, pela se-

gunda vez coube aos músicos 
evangélicos a realização do 
concerto natalino que assina-
la a chegada do Natal. Deus 

trabalhou e a qualidade da 
apresentação foi objeto de re-
conhecimento de muitos.

No programa, os traba-
lhos foram abertos mediante 
a execução de um Medley, 
enfocando temas clássicos. 
Posteriormente, figuraram 
o “181” (Harpa Cristã), Solid 
Rock, Days of Elijah, “166” 
(Harpa Cristã), Ancient of Day, 
Amazing Grace, Aleluia Cristo 
é vivo e fechando a apresenta-
ção a orquestra tocou Happy.

Foi a segunda vez que o 
evento ocorreu, reunindo os 
músicos da orquestra sinfô-
nica da regional, cujo traba-
lho tem sido fruto de elogios 
por conta da administração 
do shopping. Além da boa 
música, tratou-se de uma 
oportunidade especial para 
que ocorresse a necessária 
interatividade entre músicos 
e comunidade.

A regional Cajamar é presi-
dida pelo pastor José Nicolau. 
A orquestra tem como coor-
denador musical o presbítero 
Ezequiel Costa e os maestros 
Ernani Lima, Luana Teixeira e 
Anderson Pires.

A programação teve como 
cerimonialista o pastor Sérgio 
Augusto Pereira.

Fotos: Divulgação
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JUSIANA: chamado e obediência A IDADE não impede sonharALUNOS pertencentes ao projeto “Musicalizando Vidas” recebendo informações teóricas: trabalho tem culminado com a revelação de novos talentos

A PRIMEIRA turma recebeu certificados diante da conclusão do curso e o melhor de tudo é que muitos já estão atuando na igreja: glória de Deus

PROJETO “MUSICALIZANDO VIDAS” REVELA MÚSICOS PARA
SERVIR À OBRA NO JARDIM SANTA MARIA

CPO. LIMPO PTA./SP – 
Para falar do projeto é ne-
cessário que se aprofunde na 
trajetória da coordenadora, 
a diaconisa Jusiana Feliciano. 
“Então, desde a minha con-
versão, em 1988, o Senhor me 
chamou através do louvor. Na 
AD Perus em Campo Limpo 
Paulista, na antiga ‘Igrejinha 
Azul’, na Rua Fernão Dias Paes, 
33 quando nem ainda éramos 
regional. Em um domingo fui 
impactada pelo poder decor-
rente do  louvor  quando uma 
jovem se levantou para adorar 
ao Senhor Deus. Desde então, 
pela misericórdia do Senhor, 
viemos trabalhando em diver-
sos departamento na igreja”, 
revela, com ares nostálgicos.

De fato os anos passaram. 
E a caminhada começava a 
ganhar musculatura. “ Ainda 
nova convertida fui convida-
da à regência do grupo da 
mocidade no qual participa-
va a jovem que foi impactada 
pelo Senhor. Trabalhei duran-
te cinco anos. Tive o privilégio 
de trabalhar durante os anos 
em meio a diversos departa-
mentos (locais, Congresso, 
coordenadoria de louvor), e 
enfim, durante oito anos na 
qualidade de coordenadora 
do Departamento Regional de 
Adolescentes. Neste tempo o 
Senhor me levou à faculdade 
de licenciatura em Música e 
com o apoio de meu esposo, o 
pastor Jackson Matos e filhos, 
acreditamos e recebemos esta 
vitória”, compartilha.

Questionada acerca do mo-

mento em que sentiu ser a hora 
certa para disparar o projeto, 
Jusiana revela que foi coisa vin-
da do céu. “O Senhor começou 
a descer, ministrar em meu 
coração projetos de musica-
lização com os adolescentes 
durante um evento que ocorria 
denominado Fest CMP, Pales-
tras de musicalização e outros 
eventos onde vários adoles-
centes e irmãos começaram a 
se interessar em aprender, e 
foi dando certo, vidas sendo al-
cançadas  e Jesus nos alegran-
do e capacitando com cada 
família, irmãos, adolescentes 
que vinham testificar das coi-
sas que Deus vinha realizando”.

As coisas iam bem. Mas 
em 2015, Jusiana precisou se 
ausentar da liderança do de-
partamento por motivo de 
doença. Junto a isso se somou 
questões do trabalho secular 
como mais uma agravante. 
“Mas mesmo assim, ainda em 
recuperação de saúde não 
deixei de trabalhar para o Se-
nhor, visto que meu esposo, 
dirigente na AD Perus Santa 
Maria, se mantinha o tempo 

todo envolvido na obra. Mes-
mo vigiando devido meu esta-
do de saúde, o Senhor me in-
comodou , questionando-me 
acerca de vários irmãos musi-
cistas que tocavam na igreja e 
que estavam com seus instru-
mentos parados. Aquilo falou 
no profundo do meu coração 
e fiquei incomodada”, admite.

Um dia, em meio ao culto 
de consagração da juventude, 
o Senhor decidiu usar o pre-
letor, o pastor Moizes Maria-
no, dizendo que contemplava 
uma orquestra ali e naquela 
manhã o Senhor confirmaria o 
que Ele mesmo começou a mi-
nistrar no coração de Jusiana. 

“Só Deus pra fazer isso, pois 
não havia comentado com os 
irmãos o que o Senhor estava 
amadurecendo no meu cora-
ção, exceção ao meu esposo 
com quem comentei. Passa-
ram-se os dias, começamos a 
incentivar os irmãos que toca-
vam a se ajuntar com os músi-
cos (cozinha) pra tocarmos os 
louvores da ceia na passagem 
de ano de 2016 para 2017. Pela 
misericórdia divina, ali nascia 

uma pequena orquestra na AD 
Perus Santa Maria e o Proje-
to “Musicalizando Vidas”, vez 
que em breve faríamos a festa 
local de adolescentes e coloca-
ríamos como propósito inicial 
musicalizar os adolescentes 
para tocarem para sua própria 
festa. Assim aconteceu, vez 
que mais um grupo de músicos 
nasceu”, recapitula.

Com o passar dos anos, o 
Senhor concedeu que Jusiana 
tocasse teclado, violão e flauta 
transversal, justamente quan-
do os irmãos começaram a 
procurá-la, manifestando sede 
em aprender música. “Pedi a 
benção para meu esposo, pas-
tor  Jackson, apresentando o 
projeto e começamos a traba-
lhar. O que estava em meu co-
ração? Era, gerar vida através 
da musicalização e capacitar 
nossos irmãos, visto a neces-
sidade da igreja do Senhor”, 
esclarece.

“Procurei os irmãos músi-
cos (cozinha) da igreja, pas-
sei o projeto, convidando-os 
para serem professores de 
música e disse que a parte 

teórica e perceptiva eu faria. 
Decidiram aceitar sem ao me-
nos detalhar as minúcias da 
proposta. Só Jesus pra fazer 
isso”, regozija-se.

Em abril de 2017 teve início 
a primeira turma de alunos e 
para glória de Deus o Senhor 
trouxe músicos que estavam 
parados, famílias e casamen-
tos restaurados, jovens e adul-
tos se realizando pela conquis-
ta da musicalização e a obra 
ganhando em união e musica-
lização. Em 1 de outubro a pri-
meira turma de novos músicos 
concluiu o curso com direito à 
audição, no “Culto da Famí-
lia” daquela noite. A segunda 
turma iniciou os aprendizados 
em 9 de novembro.

SERVIÇO

O Projeto “Musicalizando 
Vidas” tem duração de seis 
meses para capacitação e for-
mação de novos músicos e 
ocorre às quintas-feiras, das 
19h30hs às 20h30 mediante 
a ministração de aula teórica 
e perceptiva, e das 20h30 às 
21h30 ocorres ministrações 
de Prática de Instrumentos. 

O projeto dispõe dos prés-
timos profissionais dos profes-
sores Jeniffer Matos (violão), 
Joel (sax), Lucas (teclado), 
Edilson (baixo e contrabaixo), 
Anderson (trompete), Camili e 
Ingrid (violinos), Maria Marta 
(clarineta) e Jusiana Frances-
cone (teoria) que atuam como 
facilitadores perante os alunos.

(Célio Campos)

Fotos: Divulgação
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PRIMEIRO cultos com os varões foi assinalado pelo pentecostes celestial

ATUAÇÕES do grupo de varões em meio à cruzada foi fundamental nos dias

NOME do Altíssimo foi enaltecido durante cultos onde se pregou arrependimento

JD. SOMA PROMOVEU
CRUZADA EVANGELÍSTICA CULTO VARONIL NO JARDIM ANTOMAR

ORQUESTRA E CORAL “BARUQUE”
RENDEU GRATIDÃO DURANTE ANIVERSÁRIO

MAUÁ/SP - Nos dias 6 a 
10 de dezembro foi realizada 
a 7ª Cruzada Missionária na 
congregação estabelecida no 
bairro jardim Soma. O movi-
mento evangelístico de mas-
sa se processou tendo como 
tema oficial “Salvação, graça, 
unção – direito de todos os 
povos” (At 10:34, 43 e 44). A 
igreja do Jardim Soma perten-
ce ao setor de Ouro Fino, cam-

po regional de Mauá. 
A abertura do trabalho foi 

feita pelo pastor presidente re-
gional Flavio Pena, que debaixo 
de uma poderosa unção trouxe 
a palavra da parte de Deus. A 
seguir, foi a vez do pastor seto-
rial Paulo Moreira complemen-
tar a participação, reforçan-
do os propósitos da igreja. O 
evangelista Marcos Marinho e 
o presbítero Eduardo (sede re-

gional) também deixaram suas 
marcas enfatizando os traba-
lhos de missões. 

No encerramento o pastor 
local David Santos, fechou o 
trabalho, oferecendo uma pa-
lavra enfocando despertamen-
to para aqueles que tem cha-
mada para a obra missionária. 

Louvores dispuseram de 
participações de cantores 
como Denis, Néria, Talita, Sara 
e da cantora Andreia. Todos fo-
ram usados nas mãos do todo 
poderoso, apresentando hinos 
com foco no assunto principal 
que era o evangelismo. 

Houve cooperações das 
igrejas do setor e também uma 
participação especial do grupo 
de varões “Valentes de Davi” 
(sede regional) além da direto-
ria do UMADEMPEM. 

Os agentes missionários lo-
cais, cooperadores Daniel, Thia-
go e o irmão Rogério fizeram 
um excelente trabalho, mobili-
zando o povo e conscientizando 
quanto à contribuição perante 
os trabalhos de missões.

Quatro almas se renderam 
aos pés de Cristo. 

SÃO PAULO/SP - No destaque, a orquestra e coral “Baruque”, que no final do ano passado 
festejou o 17º aniversário de existência vitoriosa. Os departamentos consistem em bênçãos 
para o enlevo espiritual da membrasia que se reúne na sede regional em vila dos Remédios, São 
Paulo. A igreja é presidida pelo pastor Renato Maximino.

FCO. MORATO/SP – Em 2 de de-
zembro, a sede setorial em jardim 
Antomar, pastoreada pelo obreiro 
Marcos Odair Mendes, abriu a sua 
programação de eventos, prestigian-
do e celebrando o 1º Culto de Varões. 
Momentos de manifestações da gra-
ça santa e muitas renovações decor-
rentes dos louvores endereçados ao 
trono de poder e glória.

Denominados “Guerreiros da Fé”, 
o conjunto dispôs dos préstimos em 
termos de liderança apresentados 
pelo irmão Ercílio Souza Neves. O re-
gente atuante foi Mikael dos Santos.

A cooperação foi muito boa, 
reunindo conjuntos de outras loca-

lidades que se uniram sob a mesma 
fé em adorações remetidas ao Cria-
dor. Cantores setoriais estiveram 
em ação, ampliando o rol dos que 
apresentaram sacrifícios dessa na-
tureza ao Salvador.

Consolidando o momento pere-
ne e a noite marcante, foi aberta a 
oportunidade para que a ministra-
ção da palavra ocorresse, cabendo 
ao presbítero Mario Cesar (jardim 
Eliza Maria, São Paulo), ministrar. 
Discorreu acerca do segundo livro 
do profeta Samuel, capítulo 3 e ver-
sículo 9: “Assim faça Deus a Abner, e 
outro tanto, se, como o Senhor jurou 
a Davi, assim eu não lhe fizer”.

Fotos: Divulgação



O Arado Fevereiro 201814

PR. ROBERTO Mendonça (ao violão) retratou as misericórdias divinas que a igreja recebeu em 2017

FESTIVIDADE das irmãs foi outro acontecimento que assinalou a providência eterna aos seus

EM MEIO aos departamentos, conjunto de mocidade reuniu motivos para agradecer ao Salvador

DESCIDA às águas de candidatos foi fator a alegrar demais os corações dos que evangelizam

Relatório: “Deus cooperou conosco”,
salienta o pastor presidente de Caetité

CAETITÉ/BA – Regional 
liderada pelo pastor Rober-
to Mendonça, a igreja rea-
lizou no semestre passado 
várias atividades, como as 
festividades nas congrega-
ções de Brejinho das Ame-
tistas, Rosário e Lagoa Real 
e no setor em Igaporã. “Em 
todos os passos que demos, 
a segurança e percepção 
plena que o Senhor coope-
rou conosco em todos os 
momentos”, salienta, com 

ares de realização.
29 e 30 de setembro fo-

ram os dias que o Senhor 
reservou para encher os 
jovens, senhoras e a igreja 
com o impactante poder da 
palavra e manifestações de 
graça abundante. 

Já no final de semana 
compreendido pelos dias 13 
e 14 de outubro, irmãos que 
congregam na localidade de-
nominada Rosário, divisa com 
o estado de Goías, foram vi-

sitados pelo Alfa e o Ômega. 
Ainda naquele mês, dias 20 e 
21, a congregação de Lagoa 
Real realizou um batismo nas 
águas, quando quatro pesso-
as mortificaram suas carnes e 
passaram a viver para Cristo. 
Impactando as vidas, mensa-
gens foram pregadas sob o 
tema “Deus está aqui”, por 
conta do pastor presidente, 
Roberto Mendonça e missio-
nária Neia (Feira de Santana).

Encerrando o período 

festivo na reta final do ano 
de 2017, o setor de Igaporã 
selou os eventos que abri-
gou sob o tema “Desperta tu 
que dormes”, deixando fluir 
a boa, perfeita e vontade do 
Senhor. Vidas se renderam a 
Cristo, houve ação do Espírito 
Santo e união entre igrejas de 
outras denominações. 

“Encerramos 2017 de-
baixo das mãos potentes do 
Senhor, agraciados pela con-
fiança ministerial depositada 

sob nossa responsabilidade 
por conta da Presidência na-
cional. E destacar ainda que 
o papel desempenhado pelo 
CONAMPE continua sendo 
fundamental, amparando as 
missões que se processam 
em locais de difícil acesso, 
inexistência de emprego, de 
maneira que a somatória de 
esforços tem beneficiado a 
obra e isso é o que realmen-
te vale a pena”, analisa o lí-
der regional.

Fotos: Divulgação
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OBREIROS e lideranças de vários departamentos superlotaram a sede regional na primeira reunião mensal de 2018: expectativas por fazer mais

OBEDIÊNCIA cuidou de levar muita gente ao templo, superlotando-o totalmente

MORRO Grande: voz ativa PR. EDSON preside a regionalLUCIENE falou sobre a EBD PR. ANDRÉ Bueno: preletor DR. CLÁUDIO: orientações

ADESÃO de obreiros foi grandeFUTUROS líderes da UMADEMP tomaram posse e já começaram a trabalhar

JD. DAMASCENO ABRIU ANO ADMINISTRATIVO
MEDIANTE REUNIÃO REGIONAL DE OBREIROSCASA CHEIA:

SÃO PAULO/SP – Contando 
com participações de cantores 
e do vocal do CIBEMP, a sede 
regional em jardim Damasce-
no, presidida pelo pastor Edson 
Arantes, abriu o “ano admi-
nistrativo”, promovendo con-
corrida e cooperada reunião 
mensal de obreiros na tarde 
de domingo, dia 28 de janeiro. 
Deus trabalhou de uma for-
ma especial, sacramentando 
a união do ‘corpo’ que voltou 
olhos para reorganizar-se no 
sentido de produzir mais e sob 
melhor qualidade perante os 
interesses da obra.

Experiente, o pastor pre-
sidente regional deu a reu-
nião como aberta, efetuou a 
leitura bíblica e determinou 
louvores coletivos. Depois, 
cuidou de reparti-los peran-
te os que se colocaram para 
adorar ao Pai. Priscila Sena foi 
uma das vozes que se colocou 
em adoração ao Senhor.

Sem perder oportunidade, 
empossou os membros da dire-
toria regional da União de Mo-
cidade da Assembléia de Deus 
do Ministério de Perus (UMA-
DEMP). Tradicionalmente, os 

pré-congressos realizados pelo 
departamento são pujantes, o 
que implica em elevada dose 
de responsabilidade aos novos 
ocupantes dos cargos, Arison 
Nogueira, Vinícius Marçal e 
Clayton Nogueira ao lado de 
outros membros da diretoria. 
Na regência atuará Victor Cruz.

Alguns obreiros se manifes-
taram desde a tribuna, ofere-
cendo relatos para o colegiado. 
Pelo Morro Grande, por exem-
plo, falou o pastor Ademaílton 
Rocha. “Quero compartilhar 
avanços, vitórias. Se Deus qui-
ser enxergo este como o ano 
de grandes realizações seto-
riais. Trabalharemos com afin-
co e firmeza para fazer com 
que almas se rendam ao trono 
da glória”, descreveu.

Diaconisa, Luciene Fideles 
(superintendente da Escola Bí-
blica Dominical), apresentou 
novo método planilhado para 
aquisição de revistas por con-
ta dos setores e congregações. 
“Precisamos racionalizar esse 
tipo de tratamento para que 
não percamos as datas em que 
se torna possível efetuar trocas 
e devoluções do material. Os 

irmãos nos ajudem a facilitar 
mais o nosso trabalho e a obra 
será a grande beneficiada”.

PALAVRA E ORIENTAÇÕES

Na etapa complementar, a 
reunião recebeu o pastor An-
dré Bueno, que atuou como 
orador oficial da tarde. Inspira-
do, falou acerca das diferenças 
e equivalências entre “legado” 
e “herança”. Pedagógico, foi 
pontual ao descrever os temas, 
suas importâncias, implicações 
e resultados, sempre apontan-
do para a importância da ma-

nutenção familiar e crença ina-
balável nas promessas divinas.

Completando a memorável 
tarde, o médico cardiologista e 
membro da AD Perus Jundiaí/
SP, Cláudio Miranda, palestrou 
para obreiros e lideranças, en-
focando qualidade de vida. 
Advertiu contra os males que 
atingem o coração, doenças 
correlatas ao órgão e também 
compartilhou várias dicas para 
que a membrasia viva melhor e 
sem atropelos. “O importante 
é focar nos fatores de riscos, 
colesterol, diabetes. Nosso 
corpo é templo do Espírito 

Santo, portanto, precisamos, a 
exemplo do que fazemos com 
o nosso espírito, dele cuidar 
para que sejamos eficazes em 
nossas funções”, recomendou.

Fotos: Célio Campos
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IGREJA foi renovada mediante a palavra pregada: comparecimento e bençãos

Sua Saúde

O que é a síndrome 
do miado do gato?

*CLÁUDIO MIRANDA

A síndrome do miado do gato, 
também conhecida como síndro-
me do Cri Du Chat, consiste em 
múltiplas anomalias congênitas e 
um choro cujo som imita um miado 
de gato. Afeta um em cada 15.000 
a 50.000 nascimentos, sendo ligei-
ramente mais comum nas meninas 
que nos meninos, numa proporção 
de 4 para 3. Essa síndrome foi iden-
tificada pela primeira vez na Fran-
ça, em 1963, pelo Dr. Lejeune.

Quais são as causas da
síndrome do miado do gato?
A síndrome do miado do gato 

deve-se a uma mutação cromossô-
mica parcial. Na maioria dos casos 
(85-90 %) surge de forma espontâ-
nea nas pessoas e só cerca de 10% 
dos casos são herdados dos pais. 
Um dos pais pode ser portador e 
transmitir a doença sem, contudo, 
manifestá-la.

Qual é o mecanismo fisiológico 
da síndrome do miado do gato?
A síndrome do miado do gato 

é provocada por alterações no 
cromossoma 5 (quebra do braço 
curto do cromossoma 5). Essas 
alterações cromossômicas apa-
recem durante a formação e de-
senvolvimento dos óvulos ou dos 

espermatozoides e entre 
elas está a falta de produção 
de uma enzima vinculada ao 

crescimento celular. Como 
consequência, ocorrem 
atrasos no desenvol-
vimento fetal, dificul-
dades de crescimento 
posterior, tônus mus-

cular baixo e dificuldades para ad-
quirir habilidades motoras.

Quais são as principais carac-
terísticas clínicas da síndrome do 
miado do gato?

Os sintomas da síndrome do 
miado do gato variam em cada caso 
e podem ser mais ou menos graves, 
dependendo da quantidade de in-
formações perdidas pelo cromos-
soma 5. Eles afetam tanto a esfera 
orgânica quanto a intelectual e se 
caracterizam em lactentes por dé-
ficit intelectual (sempre presente), 
microcefalia, rosto anormal e um 
choro ou grito que imita o miado de 
um gato. Algumas outras caracte-
rísticas físicas das pessoas afetadas 
são baixo peso ao nascer, estrutu-
ra facial peculiar, como perímetro 
reduzido, mandíbulas pequenas, 
olhos mais separados que o normal 
e orelhas anormais. Além disso, há 
fusão dos dedos das mãos ou pés 
e choro assemelhado ao miado de 
gato, malformação da laringe (don-
de o choro peculiar é parecido com 
miado de gato) e outras. Conforme 
as crianças vão crescendo, ficam 
mais evidentes as dificuldades res-
piratórias, os problemas nos ouvi-
dos ou na boca, as dificuldades de 
sugar e engolir, o desenvolvimento 
mais lento, o tônus muscular mais 
débil, o atraso intelectual e os pro-
blemas no desenvolvimento da lin-
guagem. Muitos bebês ou crianças 
com essa síndrome têm sono agi-
tado, mas isto costuma melhorar 
com a idade. Algumas crianças são 

*é médico cardiologista e mem-
bro da AD Perus em Jundiaí/SP

hiperativas, balançam muito a ca-
beça, podem até se dar mordidas 
ou se beliscar. As crianças com a 
síndrome do miado do gato têm di-
ficuldades do controle de suas ne-
cessidades fisiológicas. Geralmen-
te, têm um comportamento social 
normal, mas eventualmente po-
dem mostrar condutas agressivas, 
tendências a se autolesionarem, 
medos e timidez excessiva.

Como o médico diagnostica a 
síndrome do miado do gato?
Pode haver suspeita clínica a 

partir de sinais e sintomas, mas 
como é uma condição genética, a 
síndrome do miado do gato só pode 
ser confirmada por testes genéticos, 
os quais podem ser feitos ainda du-
rante a gestação. A partir da 10ª se-
mana, pode ser feita análise do DNA 
da criança em gestação.

Como o médico trata a
síndrome do miado do gato?
A síndrome em si não tem 

tratamento, mas os sintomas po-
dem ser gerenciados com medi-
camentos, cirurgias, fisioterapia 
e apoio pedagógico. Suporte psi-
cológico também é importante 
para o paciente e a família.

Como evolui a síndrome
do miado do gato?
A expectativa de vida é reduzi-

da, embora a maioria das pessoas 
chegue à idade adulta.

SEGUNDA DE PENTECOSTES
AD Perus em Itapetininga foi sacudida
pelo poder divino manifestado

ITAPETININGA/SP – Teve início em 15 de janeiro a primeira 
edição de um trabalho denominado “Segunda do Pentecostes”, 
culto envolvendo a igreja e todos os seus departamentos or-
ganizados. As mãos divinas se manifestaram, de sorte que o 
poder divinal foi derramado de uma forma marcante, transfor-
mando corações, renovando vidas e virando cativeiros.

Pertencendo à regional em Guareí/SP, cujo presidente é o 
pastor José Magalhães, o trabalho local tem como dirigente 
responsável o presbítero Bruno Soares, que em conjunto com 
a liderança dos jovens e demais departamentos, articulou a 
promoção do evento que se transformou em marco no seio da 
igreja e perante à sociedade.

“Além do apoio irrestrito que o pastor (José) Magalhães 
ofereceu-nos, agradeço cada líder e membro que sem medir 
dificuldades, fechou conosco. Dentre os mais belos retratos 
que o evento patrocinou, contar com a cooperação de di-
versos irmãos ligados a outros ministérios foi algo marcan-
te. Estamos para unir forças e expandir o alcance do reino”, 
destacou o líder.

Após louvores e muitas adorações remetidas ao trono de 
poder, luz e graça, a mensagem transformadora foi pregada, 
tendo por canal de bênçãos o pastor Nerildo Acioli. Foi instru-
mento decisivo, pregando com ousadia, poder e autoridade, 
conforme o Espírito Santo lhe determinou que falasse.

Divulgação
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MOCIDADE se encarregou de promover uma festividade marcante no último final de semana do mês de janeiro: pentecostes, adorações e palavra

PR. MAÍLTON (à dir.) empossou o obreiro dirigente da nova congregação

PR. FLÁVIO lidera a UMADEMP

ALINE: convidada vip no louvor

A GRAÇA do crescimento da obra foi revelada na cidade de Tobias Barreto

REGIONAL MONTE MOR PROMOVEU DEBAIXO DA GRAÇA A EDIÇÃO ANUAL DO PRÉ-UMADEMP

REGIONAL LAGARTO ABRE IGREJA NO MUNICÍPIO SERGIPANO DE TOBIAS BARRETO

MONTE MOR/SP – Nos 
dias  26 e 27 de janeiro ocor-
reu a edição anual do pré-con-
gresso da União de Mocidade 
da Assembléia de Deus do Mi-
nistério de Perus (UMADEMP) 
na sede local, presidida pelo 
pastor Adiel Chiquesi. Dias de 
plenitude, onde a glória divina 
se manifestou e todos foram 

tomados pelas operações ad-
vindas das ações credenciadas 
pelo Espírito Santo.

O tema oficial do concla-
ve foi “Jovens, nós o amamos 
porque ele nos amou primei-
ro” 1ª Jo 4:19.

Igreja lotada,  juventu-
de comparecendo em massa  
formando um coral de jovens 

com mais de 600 vozes foi 
algo assustador nos dias fes-
tivos. Além de conversões de 
almas,  o grande avivamento 
notado patrocinou a larga di-
ferença, impactando a cidade 
que curvou ao ocorrido.

Ministrando a palavra divi-
na estiveram em ação o pas-
tor presidente da UMADEMP 

Brasil, Flávio Pena e o pastor 
Ivair Albano Marques. Inspi-
rados, fizeram bastante dife-
rença mediante a canalização 
de conceitos aos que superlo-
taram a assistência. Corações 
foram transformados.

Nas adorações e louvores 
atuaram Aline Miranda, Sa-
muel Oliveira, banda musi-
cal “Harmonia e Louvor” e o 
grande vocal que foi impres-
cindível para o elevado grau 
de qualidade espiritual que 
ganhou o trabalho promovido. 

Em âmbito regional, atu-
aram como líderes da UMA-
DEMP o cooperador Thiago 
Chiquesi,  pastor Paulo Ama-
ral e o cooperador Cristian 
Batista. Uma operante equi-
pe completou o rol dos que 
asseguraram os serviços de 
bastidores, cooperando para 
o êxito do evento.

TOBIAS BARRETO/SE – 
Debaixo das graças divinas e 
diante do testemunho ocu-
lar de muitos, foi inaugurado 
em 20 de janeiro o trabalho 
evangelístico da AD Perus na 
cidade sergipana. A aber-
tura da nova congregação 
constitui-se promessas divi-
nas e sinaliza o crescimento 
da obra desde a chegada do 
pastor presidente regional, 
Maílton Santos, á direção 
do trabalho.

O evento decorreu de 
grande comparecimento de 
irmãos, além dos conjuntos 
de adorações que se interca-
laram, louvando e adorando 
ao Criador. 

Ponto de grande emoção, 
testemunhos foram outros 
expedientes que a igreja se 
valeu para que os presentes 
atentassem ao que o Senhor 

havia prometido, cooperando 
para que houvesse o agigan-
tamento da obra. A cidade 
fica 57 quilômetros distante 
da sede em Lagarto.

Após ter agradecido as ca-

ravanas presentes, o pastor 
presidente pregou a palavra 
santa e efetuou o ato de pos-
se, determinando a responsa-
bilidade pastoral ao evange-
lista José Lopes .

Fotos: Divulgação
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ARREPENDIDOS, novos convertidos desceram às águas: reforço espiritual

OFICIANTES, os pastores José Germano e Maílton Santos agradeceram

LAGARTO BATIZOU DE 21 CANDIDATOS EM DEZEMBRO
LAGARTO/SE – Alinhada ao 

cronograma nacional que pre-
vê batismos a cada três meses, 
a sede regional local, presidida 
pelo pastor Maílton Silva Santos, 
promoveu ao término de 2017 o 
último batismo do ano, compro-
vando publicamente que o evan-
gelho continua sendo pregado e 
o Senhor cooperando com o seu 
povo, agindo em vidas e levando-
-as à confissão de seus pecados.

Visitas aos lares, evangelis-
mos maciços em áreas públicas, 
cultos ao ar livre e pregações 
da palavra como prioridade em 
meio aos cultos junto às igrejas 
são os grandes responsáveis pelo 
excelente resultado colhido pela 
regional. De acordo com a Se-
cretaria, “21 novos convertidos, 
após terem se submetidos ao 
processo necessário do discipu-
lado, adentraram às águas, cum-
prindo, assim, a justiça divina”.

Assinalado por louvores em 
sinal de gratidão ao Pai, a igreja se 
colocou como testemunha ocular 
do fato, glorificando o nome san-
to do Senhor por tudo quanto se 
contemplou na oportunidade. 
Muitos louvores foram, de igual 
modo, remetidos ao trono de po-
der e glória e a presença do Espí-
rito Santo alegrou as vidas.

Como oficiantes atuaram os 
pastores Maílton Santos (presi-
dente) e José Germano.

ATUANTE NA 
obrA Em PirAcAiA/
SP, oNdE SErviA NA 
qUAlidAdE dE co-
oPErAdor, rUmoU 
àS mANSõES cElES-

TiAiS JoSé WAldik PEçANhA mAr-
qUES, dE 46 ANoS. APóS AdoEcEr, 
SUcUmbiU PErANTE UmA PNEUmo-
NiA. diA 15 dE NovEmbro.

dEScANSoU doS 
AfAzErES TErrENoS 
A JovEm hEvEliN 
AlvArENgA, qUE 
ATUAvA NA SEdE dE 
cAiEirAS/SP como 

coNTrAbAixiSTA JUNTo Ao vocAl dA 
UmAdEmP E ASSiSTiA NA qUAlidAdE dE 
ProfESSorA o dEPArTAmENTo iNfAN-
Til NA SEdE. ATUANTE, dEdicoU SUA 
AdolEScêNciA E PArTE dA JUvENTUdE 
AoS iNTErESSES do rEiNo, coNfigU-
rANdo-SE como AmigA dE TodoS E 
PorTAdorA dE TESTEmUNho irrEPrE-
ENSívEl. diA 16 dE JANEiro, dE lúPUS.

NA GLÓRIA
PioNEirA Em SE 

TrATANdo dA hiSTó-
riA dA Ad PErUS NA 
cATEdrAl, viAJoU Ao 
dEScANSo ETErNo A 
irmã mAriA bElzUN-

cE mArTiNS SoArES. A ANciã dE TESTE-
mUNho irrEPrEENSívEl ErA viúvA do 
PrESbíTEro JovEm JoSé SoArES. diA 24 
dE JANEiro, dE câNcEr No ESôfAgo.

mEmbro ATivo 
JUNTo á SEdE rEgio-
NAl Em vilA PErUS, 
foi rEcolhidA AoS 
PorTAiS ETErNoS 
A irmã ANA fEr-

NANdES cArdoSo dE olivEirA. dE há 
TEmPoS, A SErvA do SENhor viNhA 
AcUSANdo divErSAS ENfErmidAdES, 
coNTUdo JAmAiS dESiSTiU dE ir á cASA 
do PAi E TESTEmUNhAr SUA iNAbAlá-
vEl fé NA vidA ETErNA. diA 26 dE JA-
NEiro, dE cAUSA Não rEvElAdA.

“A era da pós-verdade é na 
realidade a era do engano e 
da mentira, mas a novidade 
associada a esse neologismo 
consiste na popularização das 
crenças falsas e na facilidade 
para fazer com que os boatos 
prosperem” 

(Álex Grijelmo, jornalista 
e escritor espanhol)

A FRASE

DEIXOU o mundo de corrupção e peca-
dos indo morar com o Mestre, a irmã Lúcia 
Emília Calegari Piccoli, aos 103 anos de idade.

Guerreira e altamente contribuinte para 
o crescimento do ministério no bairro vila 
Santa Maria, São Paulo, configurava como 
uma das pioneiras no rol da Secretaria, por-
tando o Cartão de Membro “586”.

O passamento patrocinou uma sauda-
de ampla aos irmãos e em especial aos 
membros da família, consolados que fo-
ram pela viva esperança do reencontro 
logo menos, na vida eterna. 7 de novem-
bro, de senilidade.

Fotos: Divulgação
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O grupo “Alfa & Ômega” que há 18 anos adora Jesus na sede regional

BOA cooperação foi recompensada pelas manifestações da glória santa que cuidaram de transformar vidas que se colocaram perante o altar do Eterno

PR. ANDRÉ Bueno pregou

SEDE FRANCISCO-MORATENSE PROMOVEU O 
PRIMEIRO CULTO REGIONAL DE ADOLESCENTES

PENTECOSTES E ESCLARECIMENTOS ASSINALARAM FESTIVIDADE COM ADOLESCENTES EM CAPIVARI
CAPIVARI/SP – Ainda se-

tor pertencente à regional em 
Monte Mor/SP, a igreja local, 
sob liderança do pastor Adiel 
Chiquesi, promoveu e hospe-
dou cultos comemorativos a 
mais um ano de avanços e vitó-
rias concedidas pelo Senhor ao 
departamento de adolescen-
tes. O evento, por sinal mar-
cante, ganhou corpo na noite 
de 15 de dezembro. É o que in-
forma a correspondente local 
Kézya Antunes.

Várias caravanas estiveram 
no evento, adorando, teste-
munhando e contemplando 
os feitos divinos, revelados a 
partir de cada coração que 
se mostrou solícito e neces-
sitado em obter as poderosas 
bênçãos celestiais. O templo, 
como se imaginava, recebeu 
lotação total, de forma que 
todos foram avivados pelo 
poder do Espírito Santo, cla-
ramente visível mediante 
operações protagonizadas.

Os líderes do departamen-
to, presbítero Adílson Freitas e 
o cooperador Marcos Ribeiro, 
demonstraram competência, 

dispondo do auxílio celestial, 
quando atuaram com muita pro-
priedade perante às funções. O 
vocal teve como regentes os ir-
mãos Gustavo Lamare, Natália e 
Evelyn. A cantora Midian Bueno 
e a banda “Manahim” comple-
taram o rol dos adoradores.

Palavra oportuna, apro-
fundada e firme à luz da Bíblia 
pregou o orador, pastor André 
Bueno (Catedral). O líder nacio-
nal do CAMP foi poderosamente 
usado pelo Senhor. O tema que 
referendou o homem de Deus 
foi “Ninguém despreze a tua 
mocidade; mas sê o exemplo 
dos fiéis, na palavra, no trato, no 
amor, no espírito, na fé, na pure-
za” (1ª Tim 4:12).

FCO. MORATO/SP – Em ja-
neiro, a sede local, presidida pelo 
pastor Josué de Oliveira Ottávio, 
promoveu o primeiro culto re-
gional de adolescentes do ano. 
Concomitantemente, se deu a 
celebração dos 18 anos do grupo 
“Alfa e Ômega”, que atua na sede 
como órgão de adoração.

Sob liderança do evangelis-
ta Alan Domingos que perten-
ce ao CAMP regional e pres-
bítero Ricardo (líder local), a 

festa consistiu-se em louvores 
poderosos entoados 

A ministração da palavra se 
processou debaixo da unção do 
Espírito por intermédio do pas-
tor Ednei Bergstey (Pq Morum-
bi). Pregou com ênfase ao tema 
“Rogo-vos, pois, irmãos, pela 
compaixão de Deus, que apre-
senteis os vossos corpos em sa-
crifício vivo, santo e agradável a 
Deus, que é o vosso culto racio-
nal” (Rm 12:1).

Divulgação

Fotos: Kézya Antunes
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JUVENTUDE fez bonito novamente, cooperando maciçamente e adorando ao Salvador com alegria CULTOS se processaram mediante elevado comparecimento de jovens perante à sede regional local

REGIONAL UMUARAMA PROMOVEU PRÉ-CONGRESSO DA UMADEMP E 20 ACEITARAM A FÉ

UMUARAMA/PR - Realizado 
nos dias19, 20 e 21 de janeiro, 
a edição anual do pré-congresso 
da União da Mocidade da As-
sembléia de Deus do Ministério 
de Perus (UMADEMP) voltou a 
fazer história na sede regional. O 
Senhor mostrou a sua misericór-
dia, abriu as janelas celestiais e 
derramou copiosas bênçãos em 
meio aos que se envolveram no 

grande acontecimento.
Regional liderada e presidida 

pelo pastor Milton Fagundes Jáco-
me, conclamou a todos os setores 
e congregações que se unissem no 
entorno do evento, prestigiando a 
mocidade. E foi exatamente o que 
se viu. As poderosas mãos divinas 
se estenderam, tomando vidas que 
foram renovadas pelo poder celes-
te. Na liderança do evento atuou o 

evangelista Marcos Antonio.
Cooperado, o conclave dispôs 

de vários irmãos que partindo de 
São Paulo, constituíram uma gran-
de caravana. Cultuaram ao Senhor 
e se confraternizaram com os jo-
vens hospedeiros mediante um 
clima de grande confraternização.

Especialmente, a diretoria da 
UMADEMP assinalou presença 
com vários diretores. Na abertu-

ra, o pastor presidente do órgão, 
Flávio Pena, teceu importantes 
considerações junto à noite inau-
gural da grande festa em que se 
transformou o evento deste ano. 

Fiel à sua palavra, o Senhor 
honrou as atuações de seu ser-
vo, o pastor Fernando Zadok, que 
atuou na condição de preletor 
oficial do trabalho.

Sob autoridade divina, minis-

trou com profundidade a palavra 
e contemplou, para glória e hon-
ra do nome santo de Jeová a si-
nalização de 20 pessoas, renden-
do-se a Cristo. Bastou para que 
todos “explodissem” em glorifica-
ções ao nome do Todo Poderoso, 
reconhecendo a real presença do 
Pai em meio ao acontecimento.

(Com colaboração de José Au-
gusto Vilas Boas, de Umuarama)

Fotos: José Augusto Vilas Boas
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