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PRESENÇA MACIÇA NA MAIOR ESCOLA BÍBLICA E
CONVENÇÃO GERAL DA AD PERUS

Quatro dias de muita comunhão, um público circulante superior a 30 mil pessoas, envolvimento com os interesses eclesiásticos, definições 
de pautas que cuidaram de corrigir o eixo da denominação em meio ao Brasil e nos países onde a AD Perus se faz presente, adorações, minis-
trações, separações e consagrações de obreiros e repactuação em se manter a sã doutrina e os bons costumes em meio à igreja, foram alguns 
resultados práticos da Escola Bíblica Fraternal de Obreiros (EBFO) e Convenção Nacional do Ministério de Perus (CONADEMP), ocorrida no mês 
de fevereiro. O resumo do maior evento nacional do ministério você confere nesta edição. CADERNO EBFO /CONVENÇÃO.

Faleceu dia 21 de fevereiro 
o evangelista Billy Graham. Ele 
tinha 99 anos, e morreu em 
sua casa na Carolina do Norte 
(EUA). Nos últimos anos ele 
vinha lutando contra o mal de 
Parkinson e desde 2005 não re-
alizava mais cruzadas. PÁG 17

Ao lado do círculo de ora-
ção, a sede setorial no Portal 
das Laranjeiras, Caieiras/SP, 
celebrou 33 anos desde a sua 
fundação. Cultos foram remeti-
dos ao céu em sinal de gratidão 
por tudo quanto fez o Senhor 
no período. PÁG 3

MINISTÉRIO
COMPLETA DOIS ANOS

EM UBERLÂNDIA

CUPONS FISCAIS 

MORRE BILLY GRAHAM 33 ANOS DE VIDA

DISCIPULADO CHAMA 

ATENÇÃO
NA CIDADE DO CABO

A AÇÃO CONTINUA. PARA INFORMAÇÕES, CONSULTE O PORTAL AD PERUS (WWW.ADPERUS.COM.BR)



O Arado Março 201802

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

Trabalho desenvolvido pela caravana de saúde liderada por Dr. Cláudio tem feito diferenças em meio ao povo

Objetivo foi prevenir doenças Cortes de cabelos ocorreram Dados foram catalogados

AÇÃO SOCIAL BENEFICIOU MAIS DE 300 
PESSOAS NO PQ. MONTREAL

FCO. ROCHA – Domingo, 18 de 
fevereiro, a AD Perus, com sede 
no parque Montreal, promoveu 
uma ação social, oferecendo à po-
pulação corte de cabelo gratuito, 
aferição de pressão arterial e tes-
te de glicemia, além de orientação 
médica, assessoria jurídica e um 
grande bazar. À frente do traba-
lho atuou o médico cardiologista 
Cláudio Miranda e equipe.

“Na realidade acompanhamos 
e prestamos atendimentos, escla-
recemos dúvidas das pessoas con-
cernentes ao uso de medicamen-
tos e melhor forma que o cidadão 
deve perseguir para efetuar uma 
alimentação que seja benéfica a 
si. O resultado foi excepcional, 
tanto que nos cadastros elabora-
dos, as avaliações apontam pedi-

dos de novas ações semelhantes”, 
destacou o médico.

Experiente, o clínico rela-
tou que boa parte dos proble-
mas envolvendo o diabetes, por 
exemplo, se repousa na falta de 
campanhas educativas e de es-
clarecimentos. “As pessoas apre-
sentam muitas dificuldades por 
desconhecer, não dispor de no-
ções básicas em como agir para 
se proteger. A prevenção e o con-
trole da diabetes envolvem cinco 
pontos importantes: conhecer 
bem a diabetes, adotar uma ali-
mentação saudável e equilibrada, 
praticar exercício físico de forma 
regular, controlar periodicamen-
te os níveis de glicemia no san-
gue e tomar a medicação quando 
prescrita pelo médico”, resumiu.

Suas considerações também 
focaram os males da hipertensão 
arterial. “Evitar alimentos muito 
gordurosos, frituras, doces e mui-
to salgados; evite ingerir bebidas 
alcoólicas, pois baixam a pressão 
e quando se unem aos efeitos 
dos medicamentos podem causar 
complicações. O fumo também é 
grande agravador do aumento da 
pressão arterial”, completou, ofe-
recendo oportunidades para que 
questionamentos fossem feitos e 
dúvidas esclarecidas.

A promoção da Ação Social foi 
realizada pela AD Perus parque 
Montreal, liderada pelo presbítero 
Wilkerson Araújo Coelho. A presi-
dência regional do ministério na 
cidade está sob a responsabilida-
de do pastor Orlando Soares Silva.
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Templo-sede no bairro Portal que completou mais um ano de vitórias: morada do Senhor e fonte de vitórias

O conjunto do círculo de oração que há décadas vem clamando e recebendo respostas junto ao trono de graça

Laíde Gitti é pioneira no setor Dcsa. Marcia é a coordenadora Hellen Rocha adorou sob emoçãoMissª Jacira pregou na noite de 6ª Pr. Aluísio lidera o setor no Portal

EM FESTA: SETOR NO PORTAL COMEMOROU 33 ANOS

CAIEIRAS/SP – O mês de 
fevereiro foi iniciado debaixo 
de muita festa por conta da 
membrasia e demais que ser-
vem ao Senhor, cultuando-o na 
sede setorial Portal, regional 
Caieiras. Nos dias 2 e 3, agra-
decimentos foram apresenta-
dos ao Eterno pelos 33 anos 
de existência do templo-sede e 
também desde a instituição do 
conjunto intercessor.

“Tudo começou em 1985, 
quando junto  do obreiro 
Francisco Lima de Oliveira, 
hoje pastor auxiliar na sede 
regional, o também pastor 
Aparecido Catarino, n’outro 
ministério, o irmão Carlos e 
mais três irmãs, iniciamos o 
desafio. Dias de muitas dificul-
dades, enfrentamentos e lutas 
mas a vitória que o Senhor nos 
prometeu lá atrás se torna vi-
sível hoje”, recorda Laíde Gitti, 
cantora e uma das pioneiras.

Em meio a tamanhas ale-
grias testificadas, o povo so-
mou forças, superlotando o 
templo nos dias comemorati-
vos. Inclusive a galeria. Além 
das representações visitantes, 
departamentos organizados 
da própria sede se alternaram, 
cooperando ativamente junto 
aos cultos de ação de graças. 

Liderando o rebanho, o 
pastor Aluísio Alves da Silva 
se mostrou participativo du-
rante todo o tempo. Sempre 
tecendo considerações aos 
que o antecederam na função, 
rogou bênçãos divinas q que 
o Senhor pagasse a cada um 

pelos esforços demonstrados. 
Enquanto o pastor se mostrou 
alinhado ao certame festivo 
do templo, sua esposa, a dia-

conisa Marcia, foi voz ativa 
perante o círculo de oração. 
As irmãs Neide, Tatiane e Elia-
na assessoraram-na enquanto 

que a regência ficou sob res-
ponsabilidade  de Janete, Val-
da e Vanessa.

Os acordes musicais ento-

ados tiveram como responsá-
veis as cantoras Laíde Gitti e 
Hellen Guimarães. Foram ins-
trumentos imprescindíveis à 
liturgia do culto, apresentan-
do louvores inspirados.

Sem reservas, mensagens 
arrebataram corações, interfe-
riram junto às mentes e prota-
gonizaram mudanças em mui-
tos. Se viabilizaram por conta 
do tema oficial “Porque não sa-
bemos o que havemos de pedir 
como convém, mas o Espírito 
mesmo intercede por nós com 
gemidos inexpremíveis” (Rm 
8:26). A divisa combinada foi 
“Aquietai-vos e sabei que Eu 
Sou Deus” (Sl 46:10).

Na abertura, coube à mis-
sionária Jacira Mascarenhas 
(Catedral) ser a porta-voz dos 
mistérios santos e profundos 
que quis o Senhor revelar aos 
seus. O cajado de Jeová se fez 
sentir em meio ao povo que 
exortado, compreendeu per-
feitamente a boa e perfeita 
vontade do Pai. Após a “lim-
peza espiritual proposta”, o 
bálsamo foi distribuído a to-
dos, que deixaram o templo 
consolados.

Sábado foi dia de muita 
movimentação, adorações, 
testemunhos e ministração do 
poder celestial. Perante cara-
vanas (sede, jardins Esperança 
e dos Cunhas, vilas Rosina e 
Pinheiros), o Consolador se fez 
presente, ungindo os lábios da 
diaconisa Erika Rocha, prele-
tora oficial da grande noite de 
quebrantamento.

DO TEMPLO E DO CONJUNTO CÍRCULO DE ORAÇÃO
Fotos: Célio Campos
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Número de obreiros e ministros presentes ao Conselho tem crescido: interação eclesiástica e obediência

Pastor Wellington foi o preletor

CONSELHO DE MINISTROS EM JANEIRO PRENUNCIOU A
MEMORÁVEL EBFO EM TERMOS DE AVIVAMENTO

DA REDAÇÃO – A plenária do 
egrégio Conselho de Ministros 
realizada no segundo sábado de 
janeiro, dia 13, foi prenúncio do 

pentecostes que sobreviria à Es-
cola Bíblica Fraternal de Obreiros 
(EBFO) e Convenção Nacional da 
Assembléia de Deus do Ministério 

de Perus (CONADEMP), um mês  
depois. Deus falou poderosa e eti-
camente com a liderança.

A exemplo das reuniões anterio-

res, a pauta foi debatida por conta 
das proposituras levadas a plenário 
por conta do presidente nacional da 
AD Perus, o pastor doutor Elias Car-
doso. Aproveitando da oportuni-
dade, teceu largos esclarecimentos 
acerca de medidas administrativas 
impostas aos líderes que atuam 
como gestores perante as igrejas, 
voltou a pedir sinceridade a Deus e 
ao ministério. “Precisamos e pedi-
mos apenas uma coisa aos obreiros: 
fidelidade”, resumiu.

Após momentos devocionais, 
a mensagem foi pregada com 
autoridade, responsabilidade e 
inspiração santa. Coube ao pas-
tor Wellington de Souza Barbosa 
(atualmente em Bauru; estava em 

Garça), se dirigir aos demais com-
panheiros. Redarguiu-os a que se 
mantenham fiéis ao chamado, à 
sã doutrina e costumes para que 
colecionem vitórias em suas res-
pectivas caminhadas espirituais e 
eclesiásticas. O fogo celestial to-
mou conta do ambiente.

PERUS: Av. Dr. Sílvio De CAmpoS, 397
JORDANÉSIA: ruA vereADor mArio mArColongo, 124
POLVILHO: Av. TenenTe mArqueS, 1880

(11) 4448-5729 / 3916-1625 / 3974-4616

ENDEREçOS: tELEfONES:

Fotos: Célio Campos
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Obreiros da diretoria participaram ativamente da reunião; à direita o pastor Edinaldo, do Maranhão

Comparecimento de obreiros e líderes foi algo maravilhoso: união

Povo foi sacudido pela graça bendita do Espírito Santo: pentecostes

Componentes da diretoria regional do CIBEMP foram empossados

Pr. Eliseu preside a regional Pr. Alex compartilhou experiênciasIlza adorou e o Senhor operou Médico, Cláudio Miranda orientou Vários obreiros foram examinados

REGIONAL CAMPO-LIMPENSE REUNIU LIDERADOS DURANTE
ENCONTRO MENSAL DE OBREIROS

CPO. LIMPO PTA./SP – Foi 
grande o agir divino em meio 
aos irmãos que se dirigiram à 
sede regional local, na manhã 
de domingo, 25 de fevereiro, 
oportunidade em que se rea-
lizou a edição mensal da reu-
nião de obreiros. À frente dos 
trabalhos e da Mesa Diretora 
esteve o pastor presidente, 

Eliseu Rodrigues e demais que 
fazem parte da diretoria re-
gional. Deus abençoou o seu 
povo que demonstrou união 
junto aos interesses da causa.

Após aberto, o culto per-
mitiu adorações. O conjunto 
integrado do CIBEMP louvou, 
cantores também adoraram. 
A exemplo do que fez a canto-

ra Ilza Barros (Botujuru), que 
tomada pelo poder do alto, 
apresentou hino que invocou 
a presença do Pai e a glória to-
mou conta do templo que teve 
galerias e balcões, a exemplo 
da nave, repletos de obreiros 
que atuam na sara do Senhor.

Além das deliberações 
de praxe, escalonamento de 
agendas e informes coleti-
vos, a direção efetuou a pos-
se da nova diretoria do Con-
gresso de Irmãs Beneficentes 
Evangélicas do ministério de 
Perus (CIBEMP). 

A missionária Iraci Rodri-
gues presidirá o órgão, ten-
do como auxiliar a diaconisa 
Elenice Simoni. Nas coorde-
nações regionais, atuarão 
as diaconisas Luciana Ródio 
Santos, Maria Aparecida 
Mariano, Lindaura Santos, 
Fátima Rodrigues e Marinal-
va Lopes Guimarães. Ambas 
dispõem de uma substituta 
junto aos cargos.

Nos louvores, atuará a co-
operadora Andreia Graciliano 
enquanto que Ilza Barros esta-
rá junto aos membros do back 
vocal’s. Participarão diretamen-
te perante o vocal do conjunto 
com as seis regentes estabeleci-
das em âmbito regional.

O testemunho do pastor 
Edinaldo Vieira de Souza, que 
atua no estado do Maranhão, 
sob supervisão missionária do 
CONAMPE e com apoio da re-
gional, testificou as grandezas 
que o Eterno vem operando 
no estado do Nordeste. Des-
tacou desafios e salientou a 
providência sempre oportuna 
mediante a fé inabalável em 
Cristo. O trabalho tem cresci-
do de uma maneira excepcio-
nal para a glória do Senhor.

Em se tratando de men-
sagem oficial, Deus falou po-
derosamente através de uma 
oportuna palavra pregada 
pelo pastor Alex Bogagio (AD 
Belém – Peru). Mesclando ex-

periências pessoais, pastorais 
e missionárias, levou o povo a 
crer ainda mais nas promessas 
santas, de forma que o texto 
referência que usou (Juízes 
6:12) complementou de uma 
forma muito natural e inspi-
radora o assunto que recebeu 
junto ao coração, repartindo 
em meio à massa que foi cheia 
de contentamento santo.

Antes da reunião ser en-
cerrada, o médico Claúdio 
Miranda, que é membro do 
ministério em Jundiaí/SP e 
cardiologista, admoestou 
obreiros e líderes acerca de 
medidas necessárias para 
que tenham maior qualidade 
de vida, combatendo maus 
hábitos alimentícios que po-
dem desencadear o diabe-
tes, hipertensão arterial e até 
mesmo o infarto fulminante. 
A troca de conhecimentos 
foi saudável, envolvendo os 
obreiros junto ao tema. Todos 
saíram maravilhados.

Fotos: Célio Campos
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Homília, por mim elabora-
da, seguindo a Teologia 
Bíblica, pela Hermenêu-

tica Funcional, dos textos da Bíblia, 
versão ARC95, verificando ser ver-
dadeira a frase exarada, inspirada 
pelo Espírito Santo, de um dos ho-
mens mais sábio, segundo a Bíblia, 
que existiu: o Rei Salomão, no Livro 
de Eclesiastes 1:9 – 11 – “O que foi, 
isso é o que há de ser; e o que se 
fez, isso se tornará a fazer; de modo 
que nada há novo debaixo do sol. Há 
alguma coisa de que se possa dizer: 
Vê, isto é novo? Já foi nos séculos 
passados, que foram antes de nós. 
Já não há lembrança das coisas que 
precederam; e das coisas que hão de 
ser também delas não haverá lem-
brança, nos que hão de vir depois”.

Na década de 80 iniciou-se no 
Brasil um movimento revolucionário, 
semelhante ao o que ocorria nos pa-
íses desenvolvidos, a busca da acei-
tação social dos homossexuais, onde 
alguns intelectuais, artistas, de todos 
os meios sociais se revelavam serem 
homossexuais.

Começou algo semelhante ao 
descrito na Bíblia, mais precisamen-
te na Carta de São Paulo aos Roma-
nos 1:24 – 27: “Pelo que também 
Deus os entregou às concupiscências 
do seu coração, à imundícia, para de-
sonrarem o seu corpo entre si; pois 
mudaram a verdade de Deus em 
mentira e honraram e serviram mais 
a criatura do que o Criador, que é 
bendito eternamente. Amém”!

“Pelo que Deus os abandonou 
às paixões infames. Porque até as 
suas mulheres mudaram o uso na-
tural, no contrário à natureza. E, se-
melhantemente, também os varões, 
deixando o uso natural da mulher, 
se inflamaram em sua sensualidade 
uns para com os outros, varão com 
varão, cometendo torpeza e rece-
bendo em si mesmos a recompensa 
que convinha ao seu erro”.

Tornando visível o predito nos 
versículos seguintes: “E, como eles 
se não importaram de ter conhe-
cimento de Deus, assim Deus os 
entregou a um sentimento perver-
so, para fazerem coisas que não 
convém; estando cheios de toda 
iniquidade, prostituição, malícia, 
avareza, maldade; cheios de inveja, 
homicídio, contenda, engano, ma-

lignidade; sendo murmuradores, 
detratores, aborrecedores de Deus, 
injuriadores, soberbos, presunço-
sos, inventores de males, desobe-
dientes ao pai e à mãe; néscios, 
infiéis nos contratos, sem afeição 
natural, irreconciliáveis, sem mi-
sericórdia; os quais, conhecendo a 
justiça de Deus (que são dignos de 
morte os que tais coisas praticam), 
não somente as fazem, mas tam-
bém consentem aos que as fazem”.

Eu, depois de ler esse texto, mais 
a frente percebi a omissão dos evan-

gélicos, pois imaginava que todos ha-
viam lido em suas Bíblias na Carta de 
São Paulo aos Romanos 12:2- “E não 
vos conformeis com este mundo, mas 
transformai-vos pela renovação do 
vosso entendimento, para que expe-
rimenteis qual seja a boa, agradável e 
perfeita vontade de Deus”. 

Pois nesta mesma Bíblia está es-
crito o que ocorre hoje em dia, rela-
cionado à mudança de atitude com 
a mídia televisiva, que era duramen-
te criticada pelos evangélicos, até 
alguns homens descobrirem como 
lucrar com o evangelho, passando 
a mídia (rádio, televisão, jornais e 
revistas) a ser considerada uma ben-
ção de Deus, mas já estava previsto 
na Bíblia, trazendo o texto para nos-
so contexto, de 1ª João 2:18s – “Fi-
lhinhos, é já a última hora; e, como 
ouvistes que vem o anticristo, tam-
bém agora muitos se têm feito anti-
cristos; por onde conhecemos que é 
já a última hora. Saíram de nós, mas 
não eram de nós; porque, se fossem 
de nós, ficariam conosco; mas isto é 
para que se manifestasse que não 
são todos de nós”.

A situação da sociedade brasileira 
é moldada pela mídia, que “comanda 
a massa” pois tudo que lá é divulgado 
se torna uma regra aceitável.

No Brasil temos um exemplo cla-
ro desse poder de influência, pois 
houve um período, em nossa história 
recente, que a mídia elegeu, induzin-
do o povo a votar em um homem 
para nos governar, perdido o seu in-
teresse, induziu a mesma população 

a retirá-lo do poder, de uma forma 
tão convincente, que a população 
pensa que foi ela a autora do feito, 
como se do nada todos os brasileiros 
se tornassem nacionalistas.

O Brasil é um Estado Democráti-
co de Direito, constituído pelos três 
Poderes: Legislativo, Executivo e Ju-
diciário, sendo o “Quarto Poder” 
a Mídia, que deveria ser o órgão 
fiscalizador dos três poderes cons-
tituídos, mas é também um meio 
de se ganhar dinheiro, promover o 
movimento social. Promove e tem 

plena liberdade de expressão, den-
tro das normas éticas previamente 
estabelecidas.

Como no meio evangélico surgiu 
o movimento Neopentecostal, oriun-
do das teorias defendidas por vários 
Doutores Teólogos, que convence-
ram uma boa parcela dos cristãos, 
divulgando suas teses, angariando 
simpatizante mundo afora. Ideias 
oriundas dos países desenvolvidos, 
que nos trouxeram o evangelho, mas 
agora sofrem de uma decadência 
moral e religiosa, criando, até, em 
algumas regiões, os cultos online.

Tudo porque se coloca em prática 
o exposto por Jesus Cristo, inserida 
no Evangelho de São Lucas 9:49s – “E, 
respondendo João, disse: Mestre, vi-
mos um que em teu nome expulsava 
os demônios, e lho proibimos, porque 
não te segue conosco. E Jesus lhes 
disse: Não o proibais, porque quem 
não é contra nós é por nós”.

Como brasileiros conhecedo-
res da verdade, que acompanham 
a queda do evangelho nos países 
ricos, devido a propagação da to-
lerância social, através do uso da 
prática do Politicamente Correto, 
onde se evita pronunciar qualquer 
palavra de sentido jocoso com rela-
ção às ocupações das várias pessoas 
que nos cercam.

A Mídia acabou com uma base 
educacional brasileira que só agora, 
eu sinto a falta que faz a plena pra-
tica da matéria escolar Educação 
Moral e Cívica, onde aprendíamos a 
valorizar o que nossos antepassados 

O MUNDO
E SUAS PERNICIOSIDADES

fizeram por nossa sociedade, a mídia 
usou do fim do regime militar, divul-
gando como se fosse mera imposi-
ção do sistema governamental.

Nos fez acreditar que a exposi-
ção de um comportamento libertino 
era a maior prova da mais pura liber-
dade e felicidade.Vindo dos países 
desenvolvidos, a homossexualidade 
virou a moda do momento, onde a 
maioria dos artistas da mídia brasi-
leira passaram a confessar, publica-
mente, que eram homossexuais. E 
muitos “se inflamaram em sua sen-
sualidade uns para com os outros, 
varão com varão, cometendo torpe-

za e recebendo em si mesmos a re-
compensa que convinha ao seu erro” 
(Romanos 1:27). O vírus HIV, onde a 
AIDS, se tornou um meio moderador 
da situação. 

Ocorrendo o predito no Livro do 
Profeta Daniel 12:4 – “até ao fim do 
tempo; muitos correrão de uma parte 
para outra, e a ciência se multiplicará”.

A Mídia, que era combatida pe-
los evangélicos, até, então, passou 
a ser enaltecida pelos neopentecos-
tais, que conseguiram comprar uma 
emissora, ao colocarem em prática 1 
João 2:19 – “Saíra de nós, mas não 
eram de nós; porque, se fossem de 
nós, ficariam conosco; mas isto é 
para que se manifestasse que não 
são todos de nós”. 

OS RESULTADOS DESTA INVES-
TIDA NO BRASIL. (Fonte: Wikipédia)

No Brasil, estima-se que existam 
630 mil pessoas vivendo com o HIV, 
ou 0,6% da população adulta. 

De 1980 (o início da epidemia) 
até junho de 2009, foram registrados 
217.091 óbitos em decorrência da 
doença. Cerca de 33 mil a 35 mil no-
vos casos da doença são registrados 
todos os anos no país. A região su-
deste tem o maior percentual (59%) 
do total de notificações por ser a 
mais populosa do país, com 323.069 
registros da doença. 

O sul concentra 19% dos casos; o 
nordeste, 12%; o centro-oeste, 6%; e a 
região norte, 3,9%. Dos 5.564 municí-
pios brasileiros, 87,5% (4.867) registra-

ram pelo menos um caso da doença. 
Um estudo publicado em 2014 

no Brasil mostrou que a maior parte 
dos novos casos de infecção por HIV 
no país acometem os heterossexuais 
(principalmente mulheres), que res-
pondem por 67,5% dos casos regis-
trados em 2012.

ALGUMAS VÍTIMAS FAMOSAS

– Cazuza: o cantor assumiu, em 
1988, que era portador do HIV. Ele 
faleceu em 1990, aos 32 anos, em 
decorrência da doença.

– Renato Russo: o líder da banda 
“Legião Urbana” morreu em 1996, 
aos 36 anos, sem nunca ter admitido 
que tinha a doença.

– Lauro Corona: ator famoso no 
final da década de 70 e nos anos 80, 
faleceu em 1988, vítima da Aids.

– Sandra Bréa: símbolo sexual da 
década de 80, a atriz foi uma das pri-
meiras mulheres a assumir publica-
mente a doença. Morreu no ano 2000.

– Cláudia Magno: também por-
tadora do HIV, a atriz faleceu em 
1994, aos 35 anos.

– Rodolfo Bottino: ator e chef de 
cozinha, Bottino tinha Aids e morreu 
em 2011, aos 52 anos de idade, devi-
do a uma embolia pulmonar.

– Betinho: conhecido sociólogo e 
ativista dos direitos humanos, ele con-
traiu a Aids durante uma transfusão de 
sangue. Faleceu aos 58 anos, em 1997.

– Henfil: jornalista, cartunista e 
escritor, ele contraiu a Aids da mes-
ma maneira que o irmão Betinho. 
Morreu em 1988, aos 43 anos.

– Wagner Bello: conhecido por 
atuar no seriado Castelo Rá-Tim-
-Bum, o artista faleceu em 1994, 
poucas semanas depois de descobrir 
que era portador do HIV.

O nosso real inimigo, fazendo 
o uso da mídia, até a pouco tempo 
atrás, combatida, agora é aceita e 
tolerada, nos induz a aceitar o modo 
social Politicamente Correto e a Tole-
rância Irrestrita a tudo a nossa volta, 
mas tudo ocorre como num passado 
remoto da história humana, contra-
dizendo a religiosidade da fé em Je-
sus, o Cristo (enviado) de Deus, que 
deixou o Espírito Santo para acom-
panhar todas as ações humanas.

* é membro da AD Perus em Vila Malvina

*NIVALDO ALVES DOS SANTOS
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Componentes do conjunto da juventude fizeram bonito, adorando ao Pai e sendo correspondidos

Pr. André Bueno pregou na abertura Pr. Cléber pregou na noite de sábadoUnião de propósitos em torno de Cristo resultou em um grande conclave embalado por lindos louvores

Componentes do conjunto de adolescentes fizeram bonito, adorando ao Pai e sendo correspondidos

SOB PENTECOSTES, MARACAÍ PROMOVEU

MARACAÍ/SP – Deus tra-
balhos com poder e autorida-
de em meio aos que tomaram 
parte no inesquecível pré-con-
gresso unificado em âmbito 
regional, envolvendo os ado-
lescentes (CAMP) e a juven-
tude (UMADEMP). A partir de 
louvores e testemunhos com-
partilhados, além da poderosa 
palavra pregada, todos foram 
impactados pelo derrama-
mento de poder e graça que 
sobreveio ao local. Além das 
congregações mais próximas, 
destaque à participação es-
pecial do setor em Presiden-

te Prudente/SP, liderado pelo 
evangelista Cléber Guedes.

Presidente regional, o 
pastor Cleomar Barbosa, fez 
questão de enaltecer o tra-
balho realizado pelos líderes 
que respondem pelos dois 
departamentos, qualifican-
do-os, publicamente, como 
“instrumentos de Deus para 
abençoar a vida de muitos”. 
Assim que os apresentou, 
permitiu com que tocassem 
os cultos diante das respecti-
vas pertinências.

Na noite inaugural (sexta-
-feira), a jovem Ana Cristina e 

equipe se encarregou de con-
duzir o culto, dividir e facultar 
oportunidades e tudo correu 
dentro do previsto. No momen-
to certo e após muitos louvores, 
a palavra foi pregada por conta 
do pastor presidente do CAMP, 
André Bueno. Fantástico!

Sábado foi outro dia para 
ficar na lembrança dos que 
amam a obra e tudo fazem para 
que ela cresça. E isso é muito 
mais impressionante quando a 
juventude se lança à seara, rea-
liza a missão e adora ao Senhor 
com propriedade. O vice-pre-
sidente da UMADEMP, pastor 

Renato Rogério, salientou isso 
em uma das considerações 
que fez ao público, perante um 
templo-sede tomado. Luciano, 
Sâmela e Jaqueline atuaram 
como líderes juvenis.

Após o devocional, teste-
munhos e participações de 
adoradores, foi a hora da pa-
lavra ser ministrada. Coube ao 
pastor setorial em Presidente 
Prudente/SP, Cléber Guedes, 
empunhar a Bíblia e agir como 
autêntico arauto do Eterno. 
Inspirado, foi pontual nas pa-
lavras, o Senhor esteve o tem-
po todo ao seu lado e o êxito 

foi inegável.
Antes de dar como encer-

rado o grande acontecimento 
conjunto, o culto de agradeci-
mentos, muitos testemunhos 
foram compartilhados, onde re-
novações de vidas se manifesta-
ram e corações regozijaram em 
meio ao poder derramado nas 
noites. Após todos os conjuntos 
da sede louvar, o preletor foi o 
obreiro Maurício Cruz (local).

Neste evento, além de no-
vos convertidos terem descido 
às águas, ocorreu também o 
lançamento oficial do CD do 
trio “Ebede”.

PRÉ-CONGRESSOS
UNIFICADOS ENTRE CAMP E UMADEMP

Fotos: Divulgação
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Obreiros se confraternizam durante culto em que foi oficializada a abertura do trabalho na cidade mineira

Gilmário foi empossado 

Círculo de oração “Monte Sinai”: vitórias mediante intercessões

Pr. Rafael dirige o trabalho

AD PERUS CHEGA AO MUNICÍPIO MINEIRO DE SALINAS POR INTERMÉDIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA

MISERICÓRDIAS DIVINAS REVELADAS
EM FESTIVIDADE NA SEDE PLANEJADA I

JD. VISTA ALEGRE SOB NOVA DIREÇÃO

VIT. CONQUISTA/BA – Re-
gional presidida pelo pastor 
Marcelo Alessandro, a AD Pe-
rus ampliou as suas tendas, 
alcançando o município mi-
neiro em Salinas. Em termo de 
localização, a cidade mineira 
fica distante do povo vitoriano 
cerca de 246 quilômetros. Mas 
isso não foi empecilho aos va-
lorosos obreiros que coordena, 
desbravando terras e anun-
ciando que Jesus Cristo é a so-
lução para o mundo em crise.

“A obra é constituída por 
inspiração e transpiração. Te-
mos de enfrentar os desafios, 

crendo sempre nas promessas 
santas que jamais falham. Es-
sas ações permitem com que 

obreiros e mesmo a membra-
sia se sintam fortalecidos, inte-
ressados em pregar a palavra 

e constatar que os resultados 
teóricos se materializam. Dou 
graças a Deus pelo apoio que 

temos tido junto à Presidência 
Nacional e especialmente ao 
corpo de obreiros da regional. 
Deus é fiel”, regozija-se o líder.

O feito foi transformado 
em realidade no dia 20 de ja-
neiro, quando a comitiva re-
gional chegou à localidade, 
incluindo no rol membros da 
diretoria do CONAMPE e ou-
tros irmãos que testemunha-
ram a conquista celebrada ao 
norte do estado mineiro. Na 
oportunidade, foi empossado 
como responsável o presbíte-
ro Luiz Carlos Gomes dos San-
tos e esposa.

SÃO PAULO/SP – Na noite de 
terça-feira, 26 de fevereiro, na pre-
sença da membrasia, obreiros e 
demais convidados, foi procedida 
a substituição do líder dirigente 
local. O dirigente setorial, pastor 
Edson Cruz, empossou o presbí-

BRAG. PTA./SP – Nos dias 
16 e 17 de fevereiro, perante 
membros, lideranças e con-
vidados, componentes do 
conjunto do círculo de oração 
“Monte Sinai”, levantaram 
mãos e vozes em sinal de gra-
tidão ao Senhor pela passagem 
do 33º aniversário do depar-
tamento. O poder celestial foi 
manifesto, a glória divina se 
espalhou, alcançando corações 
que acabaram vivificados.

Indispensável no cotidiano 
eclesiástico, o conjunto não 
apenas tem se colocado como 
intercessor junto às causas e 
batalhas espirituais, como ado-
ra ao Senhor na beleza de sua 
santidade, entoando louvores 
nos cultos que se processam. 
Foi o que se viu nesses dias, 
contudo sob maior ênfase, vez 
a data exercer um simbolismo 

interessante junto aos irmãos, 
especialmente conquanto aos 
componentes do vocal.

O apoio da presidência re-
gional, expresso na pessoa do 
pastor Moisés de Paula e sua 
esposa, que preside o CIBEMP 
regional, foi algo celebra-
do pelos irmãos, felizes pelo 
prestígio e comparecimento 
de outros convidados, orga-
nizados em caravanas que se 
colocaram a louvar ao Pai e 
comungar de igual espírito de 
gratidão pelas maravilhas que 
se fizeram realizar nos dias co-
memorativos.

Se de um lado o vocal ado-
rou ao Senhor com proprieda-
de gozando várias oportunida-
des, os conjuntos convidados 
também louvaram. A presença 
da cantora convidada especial 
Betânia Cunha só fez ampliar o 

elevado grau na qualidade da-
quilo que se ofereceu ao Cria-
dor. O Espírito Santo trabalhou 
poderosamente a partir de lin-
das canções remetidas ao tro-
no de poder e graça.

A festividade se completou 
por conta de mensagens po-
derosas pregadas. Ambas per-
correram a indicação temática 
(Muitas são, Senhor meu Deus, 
as maravilhas que tens ope-
rado para conosco, e os teus 
pensamentos não se podem 
contar diante de ti; se eu os 
quisera anunciar, e deles falar, 
são mais do que se podem con-
tar – Sl 40:5), tendo como ex-
ponencial a irmã Rafaela Lima 
(AD Belém – Várzea Pta./SP).

Lidera o departamento fe-
minino local a diaconisa Apa-
recida Moreno Marafant e 
equipe. Na direção do setor 
atua o pastor Rafael Marafant. 

tero Gilmário Carvalho perante o 
aprisco santo. O obreiro assume 
a função, prometendo dar sequ-
ência ao trabalho em andamento 
e intensificar ainda mais as ações 
evangelísticas.

A congregação no jardim Vista 
Alegre pertence ao setor no jardim 
Paraná e tem lastro para continuar 
crescendo. “Isso implica evangelismo 
acirrado, visitas e cultos ao ar livre 
como forma alternativa, além, claro, 
dos cultos tradicionais que se realizam 
na igreja”, imagina o obreiro.

A regional que supervisiona 
ambos os trabalhos está sediada 
no jardim Damasceno, presidida 
pelo pastor Edson Arantes.

Fotos: Divulgação
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Avançando para o alvo

“Irmãos, quanto a mim, não 
julgo que o haja alcançado; mas 
uma coisa faço e é que, esque-
cendo-me das coisas que atrás 
ficam, e avançando para as que 
estão adiante de mim, prossigo 
para o “alvo”, pelo prêmio da 
soberana vocação de Deus em 
“Cristo Jesus”. (Fp 3: 13, 14)

Cientes somos de que o pas-
sado não volta e que devemos 
deixar o que passou para trás, 
como cristãos conscientes da ne-
cessidade de avançar a cada dia.

Às vezes percebo que sempre 
que me deparo com algum de-
safio que demanda decisão para 
mudança, seja de ordem espiritu-
al, ministerial ou material, a pri-
meira coisa que me vem à mente 
é: não posso deixar isso ou aquilo 

*MIRIAN MATIAS

(zona de conforto), aquela pes-
soa, seja parente, algum irmão 
ou amigo ou até algumas posi-
ções já alcançadas.

Sem perceber que no decorrer 
do tempo vamos nos apegando 
de tal forma às coisas que ficamos 
presos, e muitas vezes até aliena-
dos.Quando chega o momento 
de desprender sofremos, e pior, 
quando aceitamos o desafio e saí-
mos - se por nossa mente ou nos-
so coração -, não sei explicar bem, 
tenho a sensação de que “as coi-
sas, pessoas e situações” sempre 
querem nos remeter ao passado, 
e até nos fazer retroceder.

Mais no exercício da função e 
quando entendemos o chamado, 
devemos sempre lembrar que, 
”nenhuma situação, coisas ou 

circunstâncias que nos remete ao 
passado pode nos fazer avançar”, 
como disse Paulo em sua carta 
aos Filipenses: “Esquecendo-me 
das coisas que para trás ficam, e 
avançando para o ‘alvo’”.

No entanto, quando nos ve-
mos em uma nação com idioma, 
cultura, alimentação, costumes 
totalmente diferentes daquilo que 
estávamos habituados, se não 
buscarmos entender o chamado 
de maneira espiritual e esquecer 
das coisas que ficaram, avançan-
do para o alvo, certamente estare-
mos fadados ao fracasso.

Assim estamos trabalhando 
no Paraguai.

Dia 20 de agosto comple-
tamos um ano nesta nação, e 
podemos dizer que até aqui 

nos ajudou o Senhor. Temos 
tido experiências incríveis pro-
porcionadas pelo nosso Deus. 
As necessidades e carências 
são muitas, mas o potencial de 
crescimento é muito grande, 
por isso seguimos avançando 
para o alvo, não olhando para 
as dificuldades, mais sim para 
as oportunidades que Deus co-
loca diante dos nossos olhos. 

Assim podemos entender que 
o mesmo Deus que nos conduz 
às situações e lugares difíceis, 
nos faz prosperar em situações e 
lugares difíceis. Redundante, po-
rém necessário. 

Lembremo-nos de Abraão, mais 
sem nos esquecermos de Sara.

Moisés foi um grande liberta-
dor e legislador, e Zípora? 

Lembremos sempre que alguns 
grandes homens de Deus tiveram 
ao seu lado mulheres que fizeram 
a diferença, e para fazer a diferença 
não podemos ficar presos ao pas-
sado. O segredo é avançar sempre.

 Que Deus abençoe sua vida, 
e principalmente confirme o seu 
chamado.

*é missionária e presidente 
do CIMBEMP no Paraguai
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Dirigente, o obreiro Bruno (ao microfone) foi usado perante a igreja em meio aos cultos que dirigiu

Evento reuniu personalidades na congregação e o Senhor trabalhou 

Cooperação foi satisfatória

Grupo de varões “Colunas de Betel”, que comemorou mais um ano de bênçãos

Conjunto formado por irmãs, o grupo “Meninas dos Olhos de Deus” tem sido colunas espirituais da obra: intercessões

SEIS MESES APÓS ANIVERSÁRIO DE EVENTO MISSIONÁRIO,
PERI NOVO PROSSEGUE COM O EVANGELISMO

SÃO PAULO/SP - Nos dia 8 
e 9 de julho do ano passado, 
aconteceu na congregação do 
jardim Peri Novo, cultos alu-

sivos ao primeiro aniversário 
do departamento de Missões. 
Naquela oportunidade foram 
tributados momentos de agra-

decimentos ao Senhor pela 
existência vitoriosa da igreja e 
mesmo do departamento que 
foca levar Cristo aos que ca-
recem de salvação. Passados 
seis meses, a animação con-
tinua e o povo tem espalhado 
que Jesus Cristo salva, cura, li-
berta, batiza e leva para o céu.

Quando da festividade, o 
Eterno abriu as comportas do 
céu e a gloria foi manifesta de 
forma sobrenatural nos dias. 
Diretores do CONAMPE regio-
nal estabelecidos na sede em 

vila Souza acusaram participa-
ções nos cultos, além das coo-
perações de igrejas estabeleci-
das no entorno do bairro.

A ministração da palavra 
de Deus ficou a cargo do pas-
tor Edson Arantes que presi-
de a regional do Jardim Da-
masceno, pregando com foco 
no texto bíblico de Apocalipse 
capítulo 1, versículos 1-9. A 
igreja foi edificada, especial-
mente com o compartilha-
mento dos relatos missioná-
rios que possui, atuando na 
Venezuela, Paraguai, Argenti-
na e no estado do Piauí.

O tema que embalou a 
igreja e produziu “combustí-
vel” suficiente para mantê-la 
ativa até o presente foi “Se 
você compartilhar, Jesus vai 
multiplicar” Na oportunidade 
o pastor setorial Ismael Alcân-
tara, rendeu elogios à igreja 
por brilhante iniciativa.

A adesão que os departa-
mentos Rosa de Saron (irmãs), 
Estrela da Manhã (crianças), 

Chama Viva ( mocidade), El 
Shadai (adolescentes) de-
monstraram engrandeceram 
ao nome do Senhor à época e 
manteve todos focados na im-
portância de evangelizar.

Lideram o trabalho mis-
sionário local o cooperador 
Oziel Santana e o evangelista 
João Felizardo. O dirigente a 
congregação do Peri Novo é o 
evangelista Bruno Benjamim. 

INTERCESSORAS CELEBRARAM VITÓRIAS NO JARDIM LILIANECONJUNTO “COLUNAS
DE BETEL” ANIVERSARIOU

CAPIVARI/SP - Nos dias 15,16 e 
17 de fevereiro, o grupo de varões 
“Colunas de Betel” comemorou o 
sétimo aniversário, louvando e ado-
rando o Criador na beleza de sua 
santidade. O departamento pertence 
à pertence a congregação estabeleci-
da no bairro Morada do Sol, liderada 
pelo pastor Wellington Almeida.

A cooperação em nível elevado foi 
um dos destaques festivos. Comunhão 
repartida entre os irmãos, de sorte que 
a cada louvor se sentiu o agir divino, 
mediante o Espírito Santo que não tar-
dou em manifestar a sua glória junto à 
igreja. Além dos visitantes e do vocal 

aniversariante, adoradores como José 
Carlos, Adalice e Taís Antunes comple-
taram o rol dos que se apresentaram 
em cânticos ao Altíssimo.

O tema oficial do evento foi “Ale-
grai-vos na esperança” (Rm 12:12a), 
que serviu de base e inspiração para 
que meditações aprofundadas junto 
à palavra santa. Vidas foram trata-
das pelo Senhor, alegrando muita 
gente. Pregaram os oradores Clau-
demir,Leandro Mosca e o evangelis-
ta Elias Monteiro.

Lideram o departamento os diá-
conos Jaílton Brito, Fracetto e Elvis. 

(Kézya Antunes)

DCO. MORATO/SP – Nos dias 
26 e 27 de janeiro, o conjunto 
do círculo de oração “Meninas 
dos Olhos de Deus” completou 
16 anos, oferecendo dois dias de 
plenas adorações ao Eterno em 
sinal de contentamento. Para tal 
finalidade, foram reservados os 
dias 26 e 27 de janeiro. A igreja 
pertence ao setor localizado em 
vila Suíça e tem como responsá-
vel o presbítero Uílson Nunes.

O tema que referendou as cele-
brações foi “A mulher cristã envol-
vida na alegria do Senhor” (Jl 2.23).

Sexta-feira, após o evento ter 

sido declarado inaugurado, aberto, 
louvores se fizeram ouvir por conta 
de cantores, conjuntos visitantes e 
especialmente pelo vocal que sob 
unção e organização, fez toda a di-
ferença, invocando o nome santo 
do Mestre e novamente se trans-
formando em bênçãos à igreja.

Após os devocionais e teste-
munhos, a palavra foi ministrada, 
tendo como expositor o presbíte-
ro Uílson Nunes Júnior (Catedral). 
Falou com propriedade, ao se va-
ler do tema e confirmar que ver-
dadeiramente na presença do Se-
nhor se constata abundância de 

alegria. O Espírito Santo operou 
e se registrou a renovação e en-
trega de vidas às mãos do Senhor.

Sábado, novamente o templo 
foi coroado por várias caravanas, 
que munidas dos respectivos con-
juntos, adoraram ao Pai com ma-
estria, alegria e satisfação. Unindo 
vitórias ao vocal aniversariante, fo-
ram momentos de enaltecimentos 
velados à pessoa do Salvador que 
respondeu com fogo, valendo-se 
da pessoa do presbítero Emerson, 
de São Paulo, como preletor. Ainda 
se fizeram ouvir louvores da canto-
ra Mirian no decorrer do culto.

Fotos: Divulgação
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Por que buscar auxilio 
psicológico?

No nosso dia a dia nos deparamos com No nosso dia a dia nos deparamos com 
diversas situações que nos incomodam 
como problemas no trabalho, 
preocupações com a família, saúde, 
relacionamento, incertezas sobre o 
futuro e que muitas vezes geram 
depressão, problemas de autoestima, 
ansiedadeansiedade, diiculdades de 
relacionamento, déicit de atenção, 
entre outros. 
O papel do psicólogo é ajudar criar 
possibilidades e oportunidades de 
enxergar e lidar melhor com a vida.

Atendimento Particular Individual 
Adolescentes e adultos.

DÊ OLHO NA SAÚDE

“

CONSULTÓRIO PSICOLÓGICO
Atendimento com hora marcada 

(11) 98159 5406
Av. Fiorelli Peccicacco, 1054 - sala 6

Perus – São Paulo/SP

Psicóloga Valdecir Salomão
CRP 06/94612

O tema evangelismo foi amplamente debatido em meio aos irmãos que foram chamados às ações

Trabalho do conjunto varonil tem sido recompensado

Missº Jefferson: preleção

DESPERTAMENTO E COMUNHÃO ASSINALARAM O
SEXTO PRÉ-CONAMPE EM SANTO AMARO

SÃO PAULO/SP – De 25 a 27 
de janeiro, a sede regional lo-
cal, presidida pelo pastor Mar-
celo do Nascimento, promoveu 
e hospedou a edição anual, a 
sexta, do pré-Congresso Nacio-
nal de Missões de Perus (CO-
NAMPE). Despertamento me-
diante compartilhamentos de 
experiências e comunhão dita-
ram a razão principal dos tra-
balhos realizados.

À frente da igreja, o pastor 
presidente efetuou a abertura, 

destacou o bom trabalho que 
os diretores locais realizam e 
sobretudo enalteceu a impor-
tância que precisa ser reco-
nhecida na figura dos Agentes 
Missionários. “Bem treinados e 
esclarecidos, são membros de 
um exército eficaz na propaga-
ção das coisas do reino”, disse.

Trabalharam como líderes do 
evento o pastor Alcenir Mota e o 
diácono Marcelo, que ao lado de 
outros membros do departamen-
to, promoveram uma festividade 

centrada na estruturação e difu-
são do reino santo. 

Os trabalhos foram abertos 
a partir de um simpósio, que 
ocupou o período vespertino. 
À noite, o grande culto assina-
lou o primeiro dia do evento. 
A vantagem foi que em 25 de 
janeiro a cidade de São Paulo 
comemorou aniversário, per-
mitindo que várias caravanas 
participassem dos trabalhos. O 
instrumento divino usado para 
abençoar vidas foi o pastor Je-

fferson Concórdia (Moçambi-
que). Tremendo!

O tema que abrilhantou o 
trabalho foi “Chamados para 
influenciar” (Rm 12:2). Sob essa 
referência ousada atuaram, res-
pectivamente, nos períodos da 
tarde e noite, os pastores Edson 
Arantes (jardim Damasceno) e 
Rodrigo Allan (Catedral). Deus 
usou-os de uma forma sobrena-
tural, cooperando muito com os 
irmãos mediante experiências 
internacionais adquiridas por 
ambos junto à obra.

Sábado foi outro dia de 
muitas atividades e movimen-
tações em torno do evento 
programado. Ações evangelís-
ticas, treinamento missionário, 
compartilhamento de experi-
ências, noções de geopolítica e 
resistências impostas aos que 
anunciam a mensagem de Cris-
to passaram pela pauta do pré-
-congresso.

No grande culto realizado na 
noite, participações de várias ca-

ravanas da regional, visitantes, 
cantores e conjuntos. A partici-
pação especial nos louvores ficou 
por conta da cantora Beatriz en-
quanto que o preletor foi o pas-
tor André Santana.

Exitoso, o pré-CONAMPE con-
tou em sua realização anual com 
as importantes participações dos 
vocais pertencentes ao CAMP, 
UMADEMP, CIBEMP e da igreja 
em geral. Ressalte-se a oportuna 
apresentação de um jogral, cha-
mando todos para o desperta-
mento quanto à necessidade em 
se pregar o evangelho para que 
almas se salvem a volta de Cristo 
seja abreviada. (Com colaboração 
de Eliane Batista)

VARÕES SE MARAVILHARAM NO PARQUE SANTANA II
STNA. PARNAÍBA/SP – Tra-

balho pertencente ao campo 
regional em Cjamar/SP, presi-
dido pelo pastor José Nicolau, 
a igreja local se maravilhou 
perante a presença do Cordei-
ro santo ao promover mais um 
evento festivo, celebrando vitó-
rias concedidas aos componen-
tes do conjunto de varões. Para 
tanto, fizeram uso dos dias 19, 
20 e 21 de janeiro. Uma precio-
sa vida aceitou a Cristo, arre-
pendendo-se de seus pecados.

Na condução dos pastores 
Sérgio de Lima (setorial) e Ale-
xandre da Cruz Moraes (local), 
o trabalho ganhou a devida re-
percussão em meio à igreja que 
compareceu maciçamente. Líde-
res, os irmãos Ewerton Breno e 
Willian Ferreira se encarregaram 
de coordenar os cultos, confor-
me o Senhor lhes ordenara.  

Convidados também assina-
laram presenças, inclusive ado-
rando o nome santo de Jeová. O 
vocal aniversariante entoou lou-

vores todas as noites estando o 
conjunto sob regência dos irmãos 
Mickael Menezes e Adriano. Jo-
nas Magdiel, Ricardo Casarin e 
banda “Asafe” e ainda Camila 
Teles foram vozes auxiliares nas 
adorações, atuando como convi-
dados especiais nas noites.

O tema oficial do aconteci-
mento foi pautado no livro de 
Apocalipse, capítulo 5, versículo 
5, ou seja, “E disse-me um dos 
anciãos: Não chores; eis aqui o 
Leão da tribo de Judá, a raiz de 
Davi, que venceu, para abrir o li-
vro e desatar os seus sete selos”.

Mediante mensagens de 
advertência e muita medita-
ção, atuaram como preletores 
os pastores Victor Diniz (aber-
tura), Alexandre Honorato (sá-
bado) e Felipe Santos (encer-
ramento). Foram inspirados 
e o Senhor coroou as mensa-
gens, tocando em uma vida 
que acabou sinalizando desejo 
de aderir ao povo que marcha 
rumo ao céu. Se tratou de uma 
jovem que ao voltar à casa pa-
ternal, patrocinou uma emo-
ção incontrolável junto aos 
demais familiares.

Fotos: Divulgação
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União dos obreiros e a reboque da membrasia tem sido o segredo do crescimento da obra local

Pr. Davi preside a regional Pr. Nicolau: honra e palavraAna Lídia foi a cantora oficial Pr. Lúcio atuou como orador

TRABALHO EVANGELÍSTICO  NA IGREJA  EM UBERLÂNDIA ALCANÇA O SEGUNDO ANIVERSÁRIO

UBERLÂNDIA/MG – De 15 
a 17 de dezembro, debaixo 
do querer divino e aprovação 
do Pai, a igreja local reuniu a 

membrasia e convidados para 
comemorar com alegria a pas-
sagem do segundo aniversário 
desde a sua implantação na 

cidade. Os céus se abriram, 
derramando bênçãos aos que 
compareceram no evento fes-
tivo. O líder local é o pastor 

Geraldo Silva.
Concorrido, o aconteci-

mento reuniu e congregou 
a si várias participações de 
caravanas vindas de cidades 
como Sacramento/MG, Perdi-
zes/MG, Uberaba/ MG, Serra 
do Salito/MG e os irmãos que 
congregam na sede regional 
em Ribeirão Preto/SP, presidi-
da pelo pastor Davi do Nasci-
mento, responsável pela obra 
em todas essas cidades.

Testemunhos relatando 
aquilo que o Senhor fez em 
meio ao seu povo nesse pe-
ríodo se alternaram. Louvo-
res também. E as tradicionais 
adorações remetidas ao trono 
de poder e graça por conta de 
cantores e conjuntos que se 
responsabilizaram pela alegria 

do povo que serve ao Senhor 
e rumo às mansões celestiais.

O tema que coloriu os cul-
tos foi “Ponha a tua boca no 
pó, talvez assim haja esperan-
ça” (Lm 3:29), e a partir dele 
os oradores foram divinamen-
te inspirados, vibrando na pre-
sença do Todo Poderoso.

Atuaram como preletores 
os pastores José Nicolau (Caja-
mar/SP), Davi do Nascimento 
(líder regional) e o pastor Lú-
cio (Serra do Salito/MG). Em 
comum, inspirações e revela-
ções patrocinadas pelo Espíri-
to Santo que trabalhou de di-
versas maneiras, assegurando 
bênçãos e renovações aos que 
buscaram alcançar mudanças 
na vida espiritual durante a 
festividade. 

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

CAMPO REGIONAL
DE MONTE MOR

1- Convenção Geral da AD Pe-
rus homologa exclusão, perda do 
cargo e cancelamento de creden-
cial, por motivo de gestão duvi-
dosa e má gestão, cumulada com 
rebelião e divisão, 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 e 
deliberações posteriores. 

2- Igual penalidade e motivos 
aplicada a MARILENE LARAN-
JEIRA GUIMARAES SOARES, RI 
46.104.012, no que concerne a re-
belião e divisão.

3- Convenção Geral da AD 

Perus homologa exclusão, perda 
do cargo e cancelamento de cre-
dencial, por motivo de rebelião e 
divisão, ao pastor RENILDO FRAN-
CISCO 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 e 
deliberações posteriores. 

 4- Convenção Geral da AD 
Perus homologa exclusão, perda 
do cargo e cancelamento de cre-
dencial, por motivo de rebelião e 
divisão ao diácono REINALDO RO-
DRIGUES LOPES – RI 89.942.225, 
por contrariar norma do Conselho 
de Ministros e Convenção, em clara 
afronta aos procedimentos e obri-
gações a que está compromissado, 
conforme sindicâncias concluídas e 
deliberações posteriores. 

 5- Convenção Geral da AD 
Perus homologa exclusão, perda 
do cargo e cancelamento de cre-
dencial, por motivo de rebelião e 
divisão, aplica-se a pena de exclu-
são ao pastor em prova EDSON 
CIRILO DA SILVA, – RI 87.450222, 
por contrariar norma do Conselho 
de Ministros e Convenção, em clara 
afronta aos procedimentos e obri-
gações a que está compromissado, 
conforme sindicâncias concluídas e 
deliberações posteriores. 

6- Convenção Geral da AD Pe-
rus, homologa exclusão, perda do 
cargo e cancelamento de credencial, 
por motivo de rebelião e divisão ao 
evangelista JOSE BENEDITO APA-
RECIDO PALMIERI – RI 15.886.220, 
por contrariar norma do Conselho 
de Ministros e Convenção, em clara 
afronta aos procedimentos e obri-
gações a que está compromissado, 

conforme sindicâncias concluídas e 
deliberações posteriores. 

 
7- Convenção Geral da AD Pe-

rus homologa exclusão, perda do 
cargo e cancelamento de creden-
cial, por motivo de rebelião e divi-
são, aplica-se a pena de exclusão 
ao presbítero EDSON LUIZ SERVE-
LIN – RI 89.971.364, por contrariar 
norma do Conselho de Ministros e 
Convenção, em clara afronta aos 
procedimentos e obrigações a que 
está compromissado, conforme 
sindicâncias concluídas e delibera-
ções posteriores. 

8- Convenção Geral da AD Pe-
rus homologa exclusão, perda do 
cargo e cancelamento de creden-
cial, por motivo de rebelião e divi-
são, aplica-se a pena de exclusão 
ao presbítero JOSE BELO SOBRI-
NHO – RI 67.366.220, por contra-

riar norma do Conselho de Minis-
tros e Convenção, em clara afronta 
aos procedimentos e obrigações a 
que está compromissado, confor-
me sindicâncias concluídas e deli-
berações posteriores. 

9- Convenção Geral da AD Pe-
rus homologa exclusão, perda do 
cargo e cancelamento de creden-
cial, por motivo de rebelião e divi-
são, aplica-se a pena de exclusão 
ao cooperador MARCIO GONÇALO 
CORREA PINTO – RI 92.679.161, 
por contrariar norma do Conselho 
de Ministros e Convenção, em clara 
afronta aos procedimentos e obri-
gações a que está compromissado, 
conforme sindicâncias concluídas e 
deliberações posteriores. 

Anote-se - Publique-se 
Da Mesa Diretora da Igrejae Convenção

São Paulo, Fev/2018 
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Rejane adorou o Senhor Pr. Júlio pregou inspiradoPr. Eliseu honrou o convite Líderes fizeram ótimo trabalho durante a festividade

Deus tem dado o devido crescimento ao vocal que novamente se rendeu ao Pai para celebrar vitórias

CONJUNTO “SHALON” SOLENIZOU 36 ANOS DE VITÓRIAS
PERANTE A FACE DO TODO PODEROSO

CPO. LIMPO PTA./SP – Sob 
o tema “Mais para mim bom é 
me aproximar-me de Deus” (Sl 
73:28), a congregação no bairro 
jardim Santa Maria II, liderada 
pelo pastor Jackson Feliciano, 
setor pertencente ao jardim 
Europa, reservou em seu cro-
nograma oportunidades para 
que os 36 anos de vida come-
morados pelos componentes 
do conjunto “Shalon” se trans-
formasse em um marco para a 
glória do Senhor. E assim foi. 
Onze vidas aceitaram a Cristo 
ao término do acontecimento.

Três dias sob unção inigua-
lável. De 16 a 18 de fevereiro, 
o que se contemplou foi a gló-
ria sendo derramada de forma 
ilimitada em meio aos presen-
tes, sobretudo perante cada 
componente do vocal, atuan-
do sob regência dos irmãos 
Laiza Trindade, Jonatas Fran-
cescone e Lucas Silva. Líder 
setorial da mocidade, o irmão 
Jaime Dias cooperou nos cul-
tos do sábado e no domingo.

Assim que o culto foi aber-
to, o pastor destacou a impor-
tância de cada componente 
junto à obra, chamando pron-
tamente os líderes, presbítero 
Neri Jobes, Luis Henrique e 
Alex Teixeira que assumiram 
a direção do culto, agindo em 
conformidade com o que o 
Senhor lhes inspirara no co-
ração. Deus fez das ações dos 
responsáveis verdadeira jane-
la de oportunidades para que 
a sua glória fosse manifestada.

Após os devocionais e tes-

temunhos de fé e contem-
plação da glória destinada ao 
povo, o cantor convidado es-
pecial Renan Sampaio louvou 
e a mensagem de poder e gló-
ria foi ministrada por intermé-
dio do pastor presidente da 
regional campo-limpense, Eli-
seu Rodrigues. Foi instrumen-
to afinado, espiritualmente, 
abençoando vidas.

No sábado pela manhã foi 
realizado um maciço trabalho 
evangelístico em várias ruas 
do bairro. Além de se procla-

mar o amor divino e incentivar 
o povo a que se chegue mais 
próximo das coisas divinas, 
moradores foram alcançados 
por fortes intercessões.

À noite o templo voltou 
a superlotar. De obreiros à 
membrasia, todos disputaram 
um local para se acomodar e 
render culto de gratidão ao 
Senhor. Em meio aos testemu-
nhos, louvores apresentados 
por  conta dos vocais perten-
centes às caravanas visitantes 
e as canções interpretadas 

pela dupla convidada especial, 
formada pelos irmãos “Joab e 
Eliabe” (vila Malvina, Perus), o 
conjunto aniversariante fez a 
festa, louvando com maestria e 
sendo abençoado pelo Eterno.

A festa se completou sob 
derramamento de poder e 
graça ilimitada patrocinada 
pelo Senhor, decorrente da 
mensagem inesquecível pre-
gada pelo pastor Nílton Jorge.

Tradição em todos os tem-
plos pertencentes à AD Perus, 
o Culto com a Família, é o des-
taque nas noites de domingos. 
E não foi diferente no Santa 
Maria. Mediante as participa-
ções de todos os departamen-
tos organizados da igreja, o 
culto foi aberto e reservou al-
gumas oportunidades ao con-
junto “Shalon”. A cantora da 
noite, Jeniffer de Moraes, en-
toou louvores enquanto que a 
mensagem ficou por conta do 
jovem Jonatas Francescone. 

(Com colaboração de
Diego Rocha França)

Fotos: Divulgação
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Festividade unificada de varões em Capivari é um dos grandes acontecimentos em meio à regional

Adolescentes se reuniram e demonstraram organização, melhor servindo ao Pai

SOB GLÓRIAS E AVIVAMENTO, UVADEMP CELEBROU O
18º ANIVERSÁRIO NA REGIONAL CAPIVARI

CAPIVARI/SP – Mediante 
elevado comparecimento de 
irmãos que servem ao Pai e ma-
nifestam o gozo inigualável de 
compartilhar comunhão cole-
tiva, a sede regional local abriu 
as suas portas nas noites dos 
dias 19 e 20 de janeiro quando 
se promoveram cultos come-
morativos ao 18º aniversário da 
União de Varões da Assembléia 
de Deus do Ministério de Perus 
(UVADEMP) local. Deus traba-
lhou. O trabalho se desenvolveu 
sob a liderança dos presbíteros 
João Antunes, Adalício e do co-
operador José Maria’.

O tema que deu referência 
ao acontecimento foi “Jesus, 

este é o nome” (Fp 2: 9 e 10).
Testemunhos, adorações, 

louvores especiais apresenta-
dos pelo conjunto aniversa-

riante fizeram da pauta ver-
dadeiro manual de bênçãos, 
vez que o Espírito Santo foi 
invocado e não tardou em 

manifestar a graça redentora 
emanada desde o trono do 
Senhor. O trabalho ainda abriu 
oportunidades para que can-

tores como Roberto Carlos, 
José Carlos, Gustavo, Franci-
valdo, Luciana e Aline apre-
sentassem suas canções.

A poderosa palavra foi mi-
nistrada em ambas as noites 
sob pentecostes. Na primeira 
delas, a missão recaiu sob os 
ombros do pastor Júlio en-
quanto que na noite do en-
cerramento a pregação foi 
desenvolvida pelo pastor Rob-
son Souza. Em ambos os dias, 
o Eterno agiu com misericór-
dia e derramou a sua graça, 
operando e patrocinando re-
vestimento aos que abriram 
verdadeiramente os corações, 
ouvindo a solene voz divina

 EDIÇÃO ANUAL DO PRÉ-UMADEMP
REGIONAL EM FRANCISCO MORATO 
ACONTECE NO MÊS DE ABRIL

ADOLESCENTES CELEBRARAM NO JD. LILIANE
FCO. MORATO/SP – Os dias 

16 e 17 de fevereiro foram mar-
cantes no contexto existencial da 
congregação local, pertencente 
ao setor vila Suíça, campo regional 
francisco-moratense. Neles foram 
promovidos cultos em agradeci-
mentos ao Salvador por mais um 
ano de vida concedido aos com-
ponentes do referido vocal.

Deus tratou vidas, quebran-
tando-as e posteriormente vi-
vificando-as de uma maneira 
toda especial. Dos testemunhos 
passando pelas adorações e 
concluindo a obra decorrentes 
de poderosas mensagens pre-
gadas, alcançou com exatidão 
os que se decidiram entregar 
totalmente sob os desígnios 
divinos. O resplendor da glória 
santa tomou conta do templo e 
a alegria celestial foi algo de há 
tempos não contemplado.

O vocal, denominado por 
“Louvor e Unção”, atuou sob o 
tema “Quem obedecer os man-
damentos, não experimentará 
o mal” (Ec 8:5), claramente alu-
dindo-se aos princípios sagra-
dos em que a obediência é o 
melhor caminho a ser seguido 
por conta dos que buscam rece-
ber desde os altos céus porções 
de graça e misericórdias.

Avivados e cooperador por 
representações pertencentes a 

outros setores congregados em 
âmbito da própria regional, to-
dos se maravilharam, a exemplo 
do dirigente local, o obreiro Uil-

son Nunes e a diaconisa Ester. 
Como fiéis dispenseiros das 

mensagens santas atuaram a coope-
radora Mônica e o evangelista Tiago.

Kézya Antunes

Divulgação
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O televangelista que se tornou conselheiro de presidentes e um dos mais importantes líderes religiosos 

Conversão alcançou todos sob o mesmo teto: família servindo a Deus
Crianças se motivaram em servir ao Senhor mediante informações compartilhadas pelos facilitadores

O ADEUS A BILLY GRAHAM, 
O MAIS INFLUENTE PREGA-
DOR EVANGÉLICO DOS EUA

CULTO INFANTIL MINEIRO RESULTA EM 12 CONVERSÕESTRANSFORMADA PELO PODER DO
EVANGELHO, FAMÍLIA CUMPRE A
JUSTIÇA DIVINA EM PRES. BERNARDES

Conselheiro de vários presidentes norte-americanos, pas-
tor faleceu aos 99 anos, de causas naturais

WASHINGTON - O pregador 
evangélico norte-americano 
Billy Graham, morreu nesta 
quarta-feira, 21 de fevereiro, 
aos 99 anos, em sua casa, na 
Carolina do Norte (sul dos 
EUA). Confidente de Richard 
Nixon, conselheiro espiritual 
de George W. Bush e de Dwight 
Eisenhower e próximo de Bill 
Clinton, entre outros presiden-
tes norte-americanos, Graham 
foi uns dos pastores mais in-
fluentes da história do seu dos 
Estados Unidos, um verdadeiro 
transformador da vida religio-
sa nacional. Doente de câncer 

e do mal de Parkinson, estava 
havia mais de uma década apo-
sentado dos púlpitos. 

Seus concorridíssimos ser-
mões, que ele chamava de 
“cruzadas”, deram a ele a fama 
de um homem anguloso, com 
uma lista considerável de ad-
miradores e críticos.

Jeremy Blume, porta-voz da 
Associação Evangélica que leva 
seu nome, informou que Billy 
Graham faleceu às 8h (10h em 
Brasília) na sua residência, na 
localidade de Montreat. 

O pastor evangélico nasceu 
em 1918 numa família de agri-

cultores e começou sua carrei-
ra como pregador nos subúr-
bios de Chicago. 

A fama começou a obter 
alcance nacional a partir dos 
anos cinquenta, depois de 

uma primeira grande cruzada 
em Los Angeles (1949) e ou-
tra que promoveu em 1957 
em Nova York e o consagraria 
como um astro religioso. 

Ao todo, mais de 200 milhões 

de pessoas assistiram aos mais 
de 400 sermões que proferiu ao 
longo da sua vida, que dedicou 
também a promover o trabalho 
missionário por todo o mundo.

(Amanda Mars, do EL País)

PRES. BERNARDES/SP – Tra-
balho liderado pelo pastor Cleber 
Guedes e diaconisa Tatiane Gue-
des e demais obreiros, a igreja 
protagonizou cena inédita no ba-
tismo ocorrido recentemente em 
Maracaí/SP, sede regional.

Durante a Reunião de 
Obreiros e batismo, uma famí-
lia inteira desceu às águas na 
sede. Tiago Gutierrez , Poliana 
Rezende , filhos Ítalo e Isabella 
se converteram, testemu-
nhando verdadeiro milagre.

Tiago era um homem pro-
blemático na cidade, envolvi-
do com drogas , brigas,  trá-
fico e o casamento ia a pique 

quando decidiu aceitar Jesus e 
tudo se transformou.

A igreja regularizou a união 
do casal, mediante o casa-
mento. “Estavam convivendo 
na qualidade de amasiados 
por mais de uma década. Ex-
plicamos que Jesus queria 
libertá-los por completo, pa-
trocinando uma nova vida a 
todos. Creram e viram a gló-
ria de Deus”, descreve o pas-
tor Cléber, que os submeteu 
ao discipulado. Enxergando 
libertações em meio aos no-
vos convertidos, batizou-os, 
tornando todos membros da 
igreja e do corpo de Cristo.

BELO HORIZONTE/MG – Na se-
gunda quinzena de fevereiro, a AD Pe-
rus local promoveu um grande traba-
lho evangelístico infantil junto à nova 
congregação no bairro Atalaia. A ênfa-
se foram as crianças, que receberam 
informações acerca da necessidade 
em servir ao Senhor, normas de boa 
conduta, obediência aos superiores 
e posteriormente ocorreu o apelo, 
quando 12 vidas preciosas decidi-
ram aceitar a Cristo, reconhecendo-o 
como único e suficiente salvador.

A nova congregação no bairro mi-
neiro pertence ao setor estabelecido 
em Ribeirão das Neves, campo regio-
nal em Francisco Morato/SP. No setor 
trabalha o pastor Dário Faustino en-
quanto que a congregação tem como 
líder o também pastor Valter Fiel.

Reprodução

Fotos: Divulgação



O Arado Março 201818

Após instruções sobre o batismo, certificados são expedidos aos que completam o curso de discipulado

DISCIPULADO TEM CHAMADO A ATENÇÃO EM CONGREGAÇÃO NO BELA VISTA III
CABO/PE – Pertencente 

à sede local, a congregação 
no bairro Bela Vista III, vem 
se destacando pelo excelen-
te trabalho desenvolvido na 
questão de discipular novos 
convertidos, preparando-os 
para o batismo em águas e 
conseguinte inclusão à mem-
brasia da igreja. Na liderança 
do trabalho atua o presbítero 
Brune Manoel do Nascimento. 
As informações foram conferi-
das pelo obreiro à reportagem 
deste O Arado.

“Submetemos os que acei-
tam a Jesus, confessando-o 
como único salvador e perdo-
ador de pecados, a três meses 
de intensos esclarecimentos 
e contatos com a palavra de 
Deus. Explicamos detalhada-
mente o processo de conver-

são, as etapas que antecedem 
o batismo, de sorte que todos 
quantos descem às águas o fa-
zem perfeitamente cientes do 
que estão realizando”, conta 
Brune. O grupo que congrega 
os irmãos se denomina como 
“Crescendo em Cristo”. Sua es-
posa, a cooperadora Elizabete 
Maria do Nascimento, é sua 
principal adjutora no processo.

O obreiro, que goza de 
prestígio frente aos liderados e 
também tem bom trânsito com 
o líder do setor, o pastor Hum-
berto Francisco da Silva, sus-
tentou que nesses sete meses 
em que dirige a congregação, 
tem visto o Senhor cumprir 
promessas e realizar grandes 
obras. “Atualmente, estamos 
trabalhando com 14 novos con-
vertidos que deverão se tornar 

membros do corpo de Cristo e 
da comunhão, ascendendo á 
santa comunhão”, vibra.

Após a conclusão dessa 
etapa, todos se preparam e 
são direcionados à sede regio-
nal em Vitória, presidida pelo 
pastor Davi Bispo, para figurar 
ao rol dos novos candidatos 

que trimestralmente cum-
prem a justiça divina.

“Nos alegramos porque 
nos dias atuais, poucos se in-
teressam em evangelizar, pre-
gar e muito menos se dão ao 
ministério de discipular, isto 
é, oferecer dados estruturais 
aos que deixaram o mundo 

pecaminoso e chegam, ainda 
que assustados, à graça ma-
nifestada a cada um por conta 
do amor divino que é imenso. 
Rogo que o exemplo do obrei-
ro se espalhe pelo setor, regio-
nal e ministério. As almas são 
a razão de ser da igreja”, avalia 
Humberto Francisco da Silva.

Sua Saúde

Por que as pessoas 
são mais ansiosas 
hoje em dia do que 
antigamente?

*CLÁUDIO MIRANDA

O que é a ansiedade?
A ansiedade é um sentimento 

peculiar, impossível de definir, mas 
que todo mundo sabe o que é por-
que já o experimentou em mais de 
uma ocasião. Os estados de ansie-
dade se fazem acompanhar de várias 
manifestações físicas que podem ser 
consideradas como estados de “aler-
ta” ou de “alta excitação”. Como tal, 
são de ocorrência normal, quando 
experimentados ante estímulos qua-
litativamente adequados e quantita-
tivamente proporcionais a eles.

Esse sentimento surge ante qual-
quer ameaça ou situação estressan-
te e na maioria das vezes preparam 
a pessoa para a luta ou fuga. Os es-

tados anormais de ansiedade 
podem surgir na ausência de 
motivos aparentes (constitucio-

nais?) ou quantitativamente 
desproporcionais a eles e 
normalmente mais inten-
sos que o “normal”.

O que é psicofisiolo-
giada ansiedade?

A psicofisiologia da ansiedade é 
o estudo de medidas das reações fi-
siológicas no ser humano que acom-
panham o sentimento de ansiedade. 
As medidas utilizadas incluem, entre 
outras, frequência cardíaca, pressão 
sanguínea, sudação palmar, saliva-
ção, tamanho da pupila, eletromio-
grama, frequência e profundidade 
respiratórias e eletroencefalograma.

Tais medidas são úteis para mo-
nitorar as mudanças tanto durante a 
indução quanto durante o alívio da 
ansiedade. Finalmente, a psicofisio-
logia fornece algumas ideias sobre a 
natureza complexa da ansiedade e sua 
relação com os mecanismos cerebrais.

Por que as pessoas hojesão mais 
ansiosas que antigamente?
As pessoas de hoje vivem num 

mundo de maiores e mais constan-
tes ameaças, implícitas ou explí-
citas, atuais ou potenciais. Vivem 
constantemente ameaçadas pela 
degradação (e destruição) do pla-
neta, pelas guerras, pelas doenças, 
pela violência, pelos acidentes, 
pelas crises econômicas, pelas ma-

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

nipulações inconvenientes da sua 
imagem, etc. Dessa forma, têm de 
estar sempre em estado de “alerta”, 
preparadas para lutar ou fugir.

Por outro lado, o mundo de hoje 
muda muito rapidamente e exige 
adaptações mais frequentes e rápi-
das, fazendo as pessoas terem de 
enfrentar e se adaptar a contínuas 
transformações. As pessoas de hoje 
estão sempre apressadas e passam 
superficialmente por coisas e situa-
ções sem poder desfrutá-las calma-
mente. Se um conselho pudesse ser 
dado a elas, numa palavra, seria: de-
sacelerem.

Quais são as consequências
da ansiedade?
É de se imaginar que os correla-

tos físicos da ansiedade comprome-
tem o desempenho de várias funções 
e órgãos corporais. Se tais desempe-
nhos comprometidos perdurarem 
por muito tempo podem, além dos 
problemas psicológicos decorrentes, 
dar margem às chamadas enfermi-
dades psicossomáticas, doenças que 
afetam a saúde física a partir do psí-
quico, algumas das quais são gastrite, 
úlceras, colites, taquicardia, hiper-
tensão, cefaleia e alergias.

Embora a ansiedade não seja a 
causa dessas enfermidades, ela cer-
tamente contribui muito no desenca-
deamento e manutenção delas. Uma 
coisa é sentir uma ansiedade intensa 
por umas poucas horas; uma outra 

coisa, mais deletéria, é experimentar 
uma ansiedade, ainda que modera-
da, por anos a fio.

Além de doenças físicas, a an-
siedade está associada a quadros 
psiquiátricos, como o transtorno 
obsessivo-compulsivo (TOC), o trans-
torno do pânico, as fobias, o estresse 
pós-traumático e vários outros. Ela 
prejudica muito também os desem-
penhos laborativos, de estudo e so-
cial da pessoa, rebaixando muito a 
produtividade de que ela é capaz.

Como lidar com a ansiedade?
Atualmente existem medicamen-

tos que aliviam a ansiedade, mas 
não a curam. É possível controlá-la. 
Os ansiolíticos estão entre os medi-
camentos mais prescritos em todo o 
mundo, com essa finalidade. Outra 
forma imprescindível de buscar con-
trole sobre a ansiedade é a psicote-
rapia. Além desses tratamentos con-
vencionais, pequenas tarefas diárias 
podem ajudar a conviver de uma for-
ma mais fácil com a ansiedade:

1. Pesquisar e aprender o máximo 
que puder sobre a ansiedade.
2. Seguir sempre os cuidados e 
orientações do seu psicólogo e/
ou psiquiatra.
3. Tomar a medicação necessária re-
gularmente.
4. Tentar descobrir o que desen-
cadeia sua ansiedade para evitar 
este “gatilho”.

5. Procurar vencer a tendência a se 
isolar.
6. Estar com amigos, familiares e 
companheiros de quem goste.
7. Gerenciar o tempo de modo a es-
tar a maior parte dele ocupado com 
coisas agradáveis.
8. Sair da rotina, fazendo algo dife-
rente do habitual, sempre que pu-
der.
9. Evitar o álcool, o cigarro e outras 
drogas.
10. Reduzir o consumo de cafeína.
11. Dormir o suficiente, tentando 
manter uma rotina de sono que aju-
de a melhorar a qualidade do tempo 
de dormir.
12. Manter uma alimentação sau-
dável.
13. Praticar atividades físicas, princi-
palmente aeróbicas, regularmente.
14. Dedicar-se a um hobbie ou a al-
guma atividade prazerosa.

Fazer serviços comunitários e vo-
luntários.

Divulgação
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Reuniões mensais tem atraído muitos Agentes Missionários: informações

Alegria pentecostal foi assinalada em meio ao conjunto durante aniversário

CONAMPE TREINOU AGENTES MISSIONÁRIOS NA CATEDRAL CONJUNTO “FONTE DE ÁGUA VIVA”

ANIVERSARIOU
SÃO PAULO/SP – Na manhã 

de sábado, 3 de março, o Conse-
lho Nacional de Missões de Pe-
rus (CONAMPE), promoveu mais 
um curso em Missiologia aos 
Agentes Missionários. Na opor-
tunidade, o facilitador foi o pas-
tor com larga experiência mis-
sionária internacional Rodrigo 
Allan. Ele ministrou sob o tema 
“Liderança Cristã no Contexto 
Transcultural”. Após o evento, 
participantes receberam certifi-
cados pelo comparecimento. CPO LIMPO PTA./SP – Sob o tema “Jovens preparem–se para en-

contrar com o Senhor”, o departamento de mocidade da congrega-
ção jardim Marchetti, promoveu e hospedou cultos comemorativos 
a passagem do sétimo aniversário do conjunto “Fonte de Água Viva”. 
Deus trabalhou em meio aos irmãos, durante os dias 24, 25 e 26 de 
novembro. Na regência do vocal atuaram Maristela e Faila.

Dias de alegria e regozijo perante a presença de Jeová que traba-
lhou com intensidade junto aos corações. Vidas foram transforma-
das e tocadas por conta do grande agir divino, compreendendo de 
louvores (Gislaine Rosa, Andreia Mariane, Odileia, Danielle e Reja-
ne) às ministrações proferidas pelos pastores Moizes Mariano, Julio 
e diácono William.

Num geral a cooperação foi maravilhosa, vez que caravanas ocu-
param o templo e adoraram em comunhão. Os líders locais, Fabio e 
Michelle, foram honrados mediante as presenças dos líderes seto-
riais, Jaime Dias e Maira de Jesus. 

Diego Rocha FrançaMídia AD Perus
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