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UMADEMP: 21 conversões e muita festa

Pentecostes no pré-CIBEMP em Marília

Pernambuco: 48 desceram às águas
Setor completou 42 anos em parque Vitória

De 16 a 18 de março, a regional campo-limpense promoveu 
o pré-congresso da UMDEMP. Deus trabalhou de uma forma 
tremenda ao longo dos dias, mediante adorações, louvores e 
ministrações da palavra santa. O principal resultado e assunto 
maior nas comemorações foram as 21 conversões assinaladas 
no período. ÚLTIMA PÁGINA

Sob o tema “A mulher em crescimento. Um chamado à ma-
turidade cristã” (Ef 4: 13 – 15), a sede regional local, forma-
da por 16 igrejas em seu entorno, promoveu e realizou a 11ª 
edição do pré-CIBEMP, na noite de 24 de março. A majestade 
divina achou graça em meio aos promotores do evento e derra-
mou bênçãos incontáveis, transformando vidas e agindo junto 
aos corações. Detalhes do conclave feminino à PÁGINA 7.

Em 1º de abril, 48 novos 
convertidos passaram pelo 
discipulado e posteriormen-
te desceram às águas, em 
cerimônia realizada na sede 
regional em Vitória de Santo 
Antão, Pernambuco. O culto 
foi uma benção, reunindo um 
contingente impressionante 
de testemunhas.

Leia mais na PÁGINA 15

Deus se manteve fiel ao 
seu povo. O setor em parque 
Vitória (Fco. Rocha/SP), lidera-
do pelo pastor Franscisco Dias 
foi às ruas, comemorando 42 
anos de existência no populo-
so bairro. A igreja é referência 
no local. O círculo de oração 
“Heroínas da Fé”, festejou o 
mesmo tempo de atividades 
aos pés de Cristo.

Leia mais na PÁGINA 21

Cultos e comparecimentos
de caravanas nacionais
e internacionaispàg.4
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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

Igreja não mediu esforços e saiu às ruas anunciando que Jesus Cristo salva, liberta, batiza e leva para o céu

Membro apresenta literatura distribuída aos não crentes” Pastor Paulo (mais ao fundo) foi empossado na regional

Igreja promoveu evangelismo em massa em Itapetininga

ITAPETININGA/SP – Em 18 
de março, a congregação lo-
cal, liderada pelo presbítero 
Bruno Soares Ribeiro, realizou 
um grande evento evangelís-
tico. O domingo foi utilizado 
literalmente como o “Dia do 
Senhor”, vez que o povo cris-
tão ocupou a praça pública, 
reunindo a membrasia e mui-
tas crianças. Todos portavam 
porções da palavra divina que 
foram distribuídas aos amigos.

Em meio aos louvores, tes-

temunhos e pregações da po-
derosa palavra redentora, bar-
racas de pipoca, algodão-doce, 
distribuição de balas foram ex-
pedientes utilizados para atrair 
as crianças junto ao aconteci-
mento que se configurou em 
um evento de destaque no ce-
nário evangélico local.

POSSE

Regional que congrega a 
si a igreja em Itapetininga, a 

sede em Guareí/SP, proce-
deu o ato de empossamento 
do novo pastor presidente. 
Trata-se de Paulo Roberto de 
Oliveira, que passa a liderar 
a regional, substituindo José 
Magalhães que foi designado 
a atuar como pastor auxiliar 
na Catedral.

A posse foi oficializada por 
intermédio do pastor Antonio 
Lopes da Silva, que na opor-
tunidade representou a Presi-
dência da AD Perus.
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Normal e rotineiramente, o ato batismal se configura em uma das reuniões que mais atrai pessoas às igrejas onde ele se celebra

Ex-vereador cumpriu a justiça divina: libertação Vanderléia e Pedro Henrique: emoções duplas Oficiantes foram criteriosos ao transportar Pedro Henrique ao tanque batismal: superação incalculável

Cerimônia foi dirigida pelo pastor presidente; considerações despertaram as atenções dos obreiros

Pr. Cléverson (ao microfone) apontou que o céu só se acessa a partir da verdadeira santificação

Primeiro batismo na Catedral selou a comunhão espiritual de 264 novos convertidos
DA REDAÇÃO – O primeiro 

batismo do ano de 2018, reali-
zado na Catedral da AD Perus, 
sacramentou a regularização 
em âmbito de membrasia de 
mais 264 novos convertidos 
que desceram às águas, sen-
do batizados em nome do Pai, 
em nome do Filho e em nome 
do Espírito Santo. Com isso, 
além de se tornarem mem-
bros da denominação, figu-
ram como membros do corpo 
de Cristo. O evento ocorreu 
domingo, 18 de março e en-
volveu 32 oficiantes, distribu-
ídos entre presbíteros, evan-
gelistas e pastores.

A exemplo dos eventos 
anteriores, foi outra grande 
festa espiritual, recebendo 
candidatos, familiares e ami-
gos que se colocaram a teste-
munhar o evento necessário 
para que haja a publicidade 
do ser, manifestando arrepen-
dimento e interesse em viver 
uma realidade diferente, físi-
ca e espiritualmente falando. 
O orador oficial da cerimônia 
foi o pastor Cleverson Lacerda 
Silva (Catedral), que abordou 
a santificação como pressu-
posto básico para contemplar 
Jesus em glória. “Precisamos 
morrer para o mundo e viver 
para Cristo”, ordenou.

Presidente nacional, o 
pastor doutor Elias Cardoso, 
dirigiu o culto, marcado por 
louvores executados pela or-
questra do campo, cantores 
(Keila Nathalia, Ana Carla, Elai-
ne Mello, etc) e igreja em ge-
ral. Aliás, em dado momento, 
o pastor presidente chamou 

a atenção dos presentes para 
com os hinos decorrentes do 
uso da Harpa Cristã. “Eles (os 
hinos) pregam mediante suas 
interpretações. Precisamos 
cada vez mais fazer uso da 
harpa. São ações como essas 
que se somam para fazer com 
que nos tornemos em uma 
nação evangélica brevemen-
te”, previu.

Cada candidato carrega 
consigo uma história. Umas 
mais emocionantes; outras 
menos. No razoável, a certe-
za de estar se tornando “cer-
to” perante as leis divinas. O 
ex-vereador e ex-proprietá-
rio de um bar na cidade de 
Caieiras/SP, Daniel Marcolino 
da Cruz, o Chumbão, com-
prova essa fala.

“O nome sugeria né? 
Chumbão! Vivia ‘chumbado’, 
louco e movido a álcool. Fo-
ram anos de engano, sofri-
mento, tristezas e decepções. 
Na realidade, no mundo sem 
Deus, é como que você esti-
vesse pagando uma conta que 
jamais se fecha. Deus é bom e 
me proporcionou a oportuni-
dade de descer às águas, sen-
do agora uma nova criatura”, 
avaliou, esperançoso e com 
ares de alívio.

Outra história que como-
veu foi descrita pela candidata 
Vanderléia Dias Souza, que se 
converteu ao Senhor há uma 
década, porém, não sentiu de-
sejos de descer às águas por 
uma questão muito peculiar: 
“Meu filho tinha nascido com 
uma enormidade de proble-
mas. Então falei com Deus que 

só me batizaria no dia em que 
ele me desse a graça em ver o 
meu filho se batizando, igual-
mente”, relatou.

Ao lado dela, o pequeno 
Pedro Henrique, de 10 anos. 
Em meio aos inúmeros pro-
blemas que acumula (físicos e 
mentais), não houve impediti-
vos que o afastasse de ser ba-
tizado. Aguardando a vez para 
ser levado ao tanque batismal 
– o feito se deu sobre uma 
prancha – a mãe contou mais 
um desafio na curta existência 
do filho. “Ele fez hemodiálise 
por cinco anos. Felizmente 
conseguiu êxito, entrou na fila 
do transplante e foi transplan-
tado”, emendou.

Antes de entregar o meni-
no aos diáconos que o levaram 
até o tanque, deu tempo para 
Vanderléia contar mais duas 
particularidades: no batismo, 
o outro filho, Caíque Samuel, 
de 13 anos, também cumpri-
ria a justiça divina, fechando 
a conta. E destacou que am-
bos passam a ser membros 

na igreja do parque Interna-
cional, regional pertencente a 
Campo Limpo Paulista/SP.

No total, dados da Secre-

taria asseguraram que em se 
tratando de candidatos que 
acessaram às águas, 149 eram 
mulheres e 115 homens.

Fotos: Célio Campos
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Ev. Metusalém adorou ao Pai Ev. Gilberto Nascimento saudouPr. Dr. Elias Cardoso presidiu Pr. Joinville ministrou a palavra Pr. Renato lidera o CORADEMP

Obreiros empossados durante a EBFO/Convenção foram apresentados ao plenário

A Mesa da Presidência formada durante pronunciamento do pastor doutor Elias Cardoso aos liderados: urgência no término da Catedral

Pb. Antonio Avelino foi honrado mediante jubilação; ao lado seu líder, evangelista Elpídio

Conselho de Ministros: presidente reitera que
Catedral será inaugurada neste ano

DA REDAÇÃO – A edição 
mensal do Conselho de Mi-
nistros da AD Perus, realizada 
no sábado, 10 de março, mar-
cou uma fala pontual do pas-
tor presidente da AD Perus, o 
doutor Elias Cardoso. “Quero, 
com a ajuda de todos os ir-
mãos, inaugurar a Catedral 
ainda neste ano. Os desafios 
são grandes mas a fé e o nosso 
Deus é maior”, compartilhou. 
A transferência do trabalho 
em Arujá/SP para a regional 
mauaense e a jubilação de um 
obreiro de 84 anos – 55 delas 
destinados aos interesses da 
obra, foram outros aconteci-
mentos processados.

Plenária especialmente 
destinada aos esclarecimentos 
necessários para manutenção 
da unidade ministerial e reso-
luções de problemas de cunho 
eclesiástico e suas atribuições, 
o Conselho de Ministros é um 
fórum restrito aos presbíte-
ros, evangelistas e pastores, 
ocorrendo mensalmente no 

segundo sábado, em dois pe-
ríodos. E obrigatório aos que 
ostentam a chancela de obrei-
ros perante a AD Perus.

Conforme tinha prometi-
do, a Presidência apresentou 
aos demais todas as direto-
rias em vigência e atuação 
nas regionais espalhadas pela 
Capital, Grande SP e Interior 
do Estado. Já tinham sido em-
possados mas as apresenta-
ções ainda não havia ocorrido. 

Em meio ao ato, o presidente 
aproveitou para considerar, 
como de costume, acerca de 
medidas inerentes ao bom an-
damento da obra.

As adorações ficaram a car-
go do evangelista Metusalém 
Costa, enquanto que a pode-
rosa mensagem oficial matinal 
recaiu sob a responsabilidade 
do pastor e primeiro vice-pre-
sidente da AD Perus, Joinville 
Albernaz. Pregou 2º Timóteo 
3: 1 – 10 e admoestou lidera-
dos q se manter firmes, irre-
preensíveis e como exemplos 
a serem seguidos no temor, 
trato e caridade.

Em âmbito administrati-
vo, concluiu-se que a igreja 
em Arujá/SP, então sob a égi-
de administrativa da regional 
em vila Perus, passaria para 
a gestão regional de Mauá/
SP. O plenário foi notificado e 
aprovou a medida. Também 
foi informado que todas as 
fachadas de templos serão 
uniformizadas, obedecendo 
padronização em tamanhos, 

formatos e cores. Vários en-
sinamentos foram passados 
pelo líder, usando a revista 
que pautou a EBFO, sobretudo 
com foco na ética ministerial.

Em aparte, o pastor Renato 
Maximino, que se responsa-
biliza pelo CORADEMP (Corais 
e Orquestra da Assembléia de 
Deus do Ministério de Perus), 
teve direito à fala. Destacou as 
seguidas participações que a 
orquestra unida tem tido nos 
batismos e disse que vem se-
parando as orquestras por re-
gionais, durante ensaios que se 
processam com vistas a grande 
orquestra em ação na inaugura-
ção da Catedral.

“Deixo claro que em Perus, 
só temos uma orquestra e um 
coral. A união é nossa marca 
e continuará sendo. Barreiras 
serão quebradas, empecilhos 
ultrapassados, e assim como a 
música é algo universal, nossos 
objetivos igualmente serão úni-
cos na tarefa de adorar ao nome 
santo do Senhor”, completou.

Ants de encerrar a plenária, 
a Presidência abriu um expe-
diente, chamando para receber 
imposição de mãos obreiros 
que por motivos justos se au-
sentaram da consagração ge-
ral, ocorrida durante a EBFO/
Catedral. Entre presbíteros, diá-
conos e pastor, foram 16 novos 
obreiros que integraram o rol 
da igreja, além do reconheci-
mento destinado ao presbítero 
Raimundo Faustino Figueiredo 
(Campo Limpo Pta./SP).

A jubilação do presbítero 
Antonio Avelino, de 84 anos, 
foi o último ato da tarde. O 
ancião, servindo ao Senhor 
em Itupeva/SP, regional Ca-
breúva/SP, se dedicou ao mi-
nistério santo por 55 anos. Re-
cebeu os cumprimentos dos 
membros da Presidência e do 
dirigente de sua igreja, o evan-
gelista Elpídio João Oliozi.

Fotos: Célio Campos
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Ampla estrutura assistencial
e os melhores médicos.

Ampla estrutura assistencial
e os melhores médicos.

Ampla estrutura assistencial
e os melhores médicos.

Ampla estrutura assistencial
e os melhores médicos.

Ampla estrutura assistencial
e os melhores médicos.
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CIBEMP: projeto “Frutos que Produzem Vida” evidencia criatividade à luz da Bíblia Sagrada

Mês da Mulher foi marcado por campanha de
prevenção e esclarecimentos na sede nacional

Dcsa. Alda Patrícia foi usada ao pregar mediante referências decorrentes da fruta

Regional vila Perus participou maciçamente do desafio e foi recompensada

Universitários prestaram ótimos serviços às mulheres durante reunião do CIBEMP 

DA REDAÇÃO – Concebido 
à luz da Sagrada Escrituras, o 
projeto “Frutos que Produzem 
Vida” tem sido uma benção a 

partir da criatividade explorada 
por cada regional que forma o 
Congresso de Irmãs Beneficen-
tes Evangélicas do Ministério 

de Perus (CIBEMP). O fruto do 
Espírito é uma seleção de vir-
tudes produzidas pelo Espírito 
Santo na vida daqueles que fo-
ram feitos novas criaturas. Esse 
fruto resulta em uma conduta 
de vida íntegra e de acordo 
com a vontade de Deus. 

O fruto do Espírito Santo é 
descrito pelo apóstolo Paulo 
em Gálatas 5: 22, 23, ou seja, 
“Mas o fruto do Espírito é 
amor, alegria, paz, paciência, 
amabilidade, bondade, fide-
lidade, mansidão e domínio 
próprio. Contra essas coisas 
não há lei”.

Sob esse ideal, cada regio-
nal fez a escolha de uma fruta 
e a partir daí são descortina-
dos todos os benefícios que 
são encontrados nela. As in-
formações são transportadas 
para o mundo espiritual e 

mensagens são pregadas sob 
o tema proposto.

No mês de fevereiro quan-
do tudo começou, a regional 
Centro destacou as qualidades 
do maracujá.

Em março, a regional vila 
Perus explorou a banana. O 
cenário foi todo montado nas 
cores da fruta. O vocal igual-
mente acompanhou a tonali-
dade, assim como a preletora, 
a diaconisa Alda Patrícia, po-
derosamente usada pelo Se-
nhor para ministrar uma men-
sagem temática.

Louvores foram entoados, 
cabendo à cantora Taís Antu-
nes (Capivari/SP), ser o vaso 
escolhido por Deus para re-
meter-lhe canções que incidi-
ram diretamente na alma de 
cada irmã.

Em comentários, a missio-

DA REDAÇÃO – Quem par-
ticipou da reunião do Con-
gresso de Irmãs Beneficentes 
Evangélicas do Ministério de 
Perus (CIBEMP) na manhã de 
sábado, 10 de março, se de-
parou com dezenas de enfer-
meiros a postos, efetuando 
teste glicêmico capilar, IMC, 
aferição de pressão arterial 
e orientando como se obter 
uma melhor qualidade de 
vida de uma maneira prática 
e funcional.

O acontecimento foi um 
gesto que marcou o “mês da 
mulher” na Catedral, con-
tando com a participação de 

vários alunos da Universi-
dade Anhanguera (campus 
Belezinho), que convidados 
pela supervisora de estágios, 
a diaconisa Luciana Sapucaia 
(vila Souza), acenaram positi-
vamente e compareceram à 
sede nacional da AD Perus.

“Foi muito importante, vez 
que conseguimos uma ade-
são elevada de pessoas que 
acabaram passando por nos-
sos quiosques e receberam 

informações que farão toda 
diferença em suas vidas. Dou-
tra forma, esses universitários 
precisam acumular horas/
estágio em seus prontuários 
escolares e a oportunidade 
foi algo a se encaixar perfei-
tamente em suas aspirações”, 
descreveu a supervisora.

No total, 25 alunos estive-
ram na Catedral, durante todo 
o período matinal. O convite 
partiu da liderança do CIBEMP, 
mediante ação da missionária 
Valdecir Souza Salomão, após 
autorização da líder nacional, 
a missionária Lígia Cristina 
Marins Cardoso.

nária Valdecir Salomão dis-
se que “Deus tem dado uma 
criatividade interessante ao 
trabalho do CIBEMP. As irmãs 
trocam impressões, ideias 
compartilhadas e quando ve-
mos, tudo se encaminha para 
eventos saudáveis física e es-
piritualmente como este pro-
jeto. Enquanto líderes, temos 
a alegria em apoiar essas ini-
ciativas, como bem assegura a 
nossa presidente, a missioná-
ria Lígia Cristina Marins Cardo-
so. Estamos satisfeitos com o 
que contemplamos”, analisa.

A exemplo do mês ante-
rior, o pastor presidente e 
vários membros da Presidên-
cia e regionais prestigiaram o 
término do trabalho que tem 
enriquecido as reuniões men-
sais realizadas por conta das 
esposas de obreiros.

Fotos: Célio Campos
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Sua Saúde

Como evitar a 
conjuntivite 
infecciosa?

Em ação

*CLÁUDIO MIRANDA

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

O que é conjuntivite?

A conjuntivite é uma infla-
mação da membrana transpa-
rente e fina que reveste o bran-
co dos olhos e o interior das 
pálpebras (conjuntiva). Pode 
atacar um só ou ambos os olhos 
ao mesmo tempo e durar de 
três a quinze dias. Normalmen-
te, cura sem deixar sequelas.

Ela pode ser causada por 
fatores alérgicos, irritativos 
ou infecciosos e cada um 
deles necessita de um trata-
mento e tem meios de pre-
venção específicos. A con-
juntivite alérgica ocorre nas 
pessoas que sofrem de outras 
alergias como rinite ou bron-
quite. A conjuntivite irritativa 
pode dar-se pelo contato di-
reto dos olhos com alguma 
substância irritante (fumaça, 
poeira, produtos químicos, 
poluentes industriais, etc.). 
A conjuntivite infecciosa é 

transmitida por vírus, 
fungos ou bactérias.

O estado de Minas 
Gerais experimenta 

atualmente um sur-
to de conjuntivite. 
O surto atual é de 

natureza viral, alta-
mente contagiante, sen-

do comuns casos simultâneos 
em uma mesma residência, 
colégio ou local de trabalho. 
Em 2011, um grande surto de 
conjuntivite na cidade de São 
Paulo registrou quase 120 mil 
casos só no primeiro trimes-
tre do ano. Como a conjunti-
vite atual é de natureza viral 
(causada por vírus), altamen-
te contagiosa, as medidas pre-
ventivas assumem uma gran-
de importância.

Como se contrai as 
onjuntivites virais?

Evidentemente, só as con-
juntivites infecciosas por ví-
rus, fungos ou bactérias são 
contagiosas, especialmente 
as virais, que são altamente 
contagiosas. Estar em com-
panhia de pessoas infectadas, 
em ambientes fechados, o uso 
comum de objetos, o contato 
direto com pessoas contami-
nadas ou mesmo a água da 
piscina são fatores que favo-
recem a contração da conjun-
tivite infecciosa.

Como se manifesta a
conjuntivite viral?

A conjuntivite se manifesta 

por olhos avermelhados e irri-
tados, sensação incômoda de 
ter areia no olho, edema e co-
ceira nas pálpebras e lacrime-
jamento excessivo. A pessoa 
tem a sensação de que há um 
corpo estranho no olho.

Na conjuntivite viral, há 
mais lacrimejamento do que 
secreção. Ela começa por um 
dos olhos podendo, subse-
quentemente, afetar também 
o outro. É quase impossível 
que a pessoa não passe a mão 
pelo olho contaminado e, em 
seguida, pelo outro. Uma to-
alha de rosto também pode 
fazer o mesmo.

Como evitar a
conjuntivite viral?

Quanto a esse aspecto, a 
questão pode ser subdividida 
em duas:

• Como evitar contrair a 
conjuntivite

• Como evitar passá-la 
adiante

Para evitar contrair acon-
juntivite a pessoa deve:

1. Evitar o contato com 
indivíduos que estejam com 
conjuntivite. Se isso não for 
possível, lavar bem as mãos e 
desinfetá-las com álcool gel.

2. Na vigência de um surto, 
lavar e higienizar frequente-
mente as mãos antes de tocar 
nos olhos.

3. Não compartilhar toalhas 
ou qualquer outro objeto de 
uso ocular com pessoas que 

possam estar contaminadas.
4. Ter cuidado com pisci-

nas públicas que possam es-
tar sendo usadas por pessoas 
com conjuntivite. O vírus tam-
bém se transmite pela água.

5. Em ocasiões de surto, 
evitar aglomerações, onde cer-
tamente há pessoas doentes.

6. Evitar coçar os olhos, 
porque a mão pode estar con-
taminada pelo vírus.

Para evitar propagar
a conjuntivite:

1. Evitar frequentar situ-
ações em que haja interação 
com muitas pessoas, como es-
colas, igrejas, shows, etc.

2. Trocar diariamente as 
fronhas dos travesseiros, para 
não se reinfectar.

3. Trocar com frequência 
as toalhas e os sabonetes ou 
usar toalhas de papel, para 
não contaminar outras pesso-
as na casa.

4. Não compartilhar o 
uso de instrumentos ou ma-
quiagem.

5. Evitar o contato direto 
com outras pessoas conta-
minadas.

6. Não ficar em ambientes 
onde haja bebês e, se uma 
mulher com conjuntivite tiver 
de amamentá-los, não colo-
cá-los muito próximos aos 
olhos dela.

7. Não usar lentes de con-
tato, para não se reinfectar ao 
usá-las novamente.

8. Não frequentar piscinas 
de uso público.

Como tratar a
conjuntivite viral?

Se, ainda assim, a pessoa 
contrair conjuntivite, deve 
pensar no tratamento. Não 
há um tratamento específi-
co para as conjuntivites vi-
rais. As medicações que se 
usam visam apenas aliviar os 
sintomas.

Para as conjuntivites virais, 
o tratamento consiste na uti-
lização de compressas frias, 
vasoconstritores tópicos e 
colírios de lágrimas artificiais. 
Em alguns casos podem ser 
aplicados também colírios 
antivirais ou corticoides tópi-
cos, mas apenas após exame 
oftalmológico e orientação 
médica. Na maioria das vezes, 
os sintomas desaparecem em 
48 a 72 horas, mas os cuida-
dos de prevenção devem ser 
mantidos por, pelo menos, 
uma semana.

Todas as pessoas com sin-
tomas de conjuntivite devem 
ser examinadas por um médi-
co oftalmologista para o cor-
reto tratamento e também 
para evitar as complicações 
da conjuntivite.

Na quarta-feira, 14 de 
março, o pastor Jaime Rodri-
gues de Oliveira Filho (foto), 
esteve em ação, pregando 
no culto do círculo de ora-
ção, realizado na sede regio-
nal em vila Souza, São Paulo. 
Deus abençoou o seu servo 
de uma forma poderosa. Na 

oportunidade, discorreu so-
bre “Gideão e a estratégia do 
homem de Deus”, com base 
bíblica em Juízes 6: 34 – 40. 
“Por mais simples que seja 
a nossa estratégia para lutar 
contra os desafios, o Senhor é 
capaz de reconhecer as nos-
sas necessidades”, ressaltou.

Envie sua matéria para
contato@oarado.com.br
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Sede mairiporanense recebeu a devida decoração para acomodar cultos inerentes ao Congresso de Missões

Pr. Habacuque preside a regionalPr. Rodrigo Allan pregou e compartilhou experiências Tatiane foi uma das responsáveis pela Sala Missionária

Avivamento marcou o pré-congresso de missões na sede mairiporanense

MAIRIPORÃ/SP – Nos dias 
16, 17 e 18 de março, a sede 
regional local, presidida pelo 
pastor David Habacuque, 
promoveu e hospedou cul-
tos alusivos ao pré-Congresso 
Nacional de Missões de Perus 
(CONAMPE). Momentos de re-
flexões e oportunidades que 
se descortinaram para aqueles 

que sentem verdadeiramente 
a chamada para o campo mis-
sionário iniciar os preparativos.

O tema se consolidou sob 
a tríade “Vinde. Ficai. Ide” (Mc 
16:15, Mt 11:28 e Lc 24:49), 
fomentando na ideia dos pre-
letores mensagens especiais, 
voltadas ao tema missioná-
rio que se arraigou em meio à 

igreja, superlotada nos dias em 
que o evento foi celebrado. Pela 
ordem, ostentaram a palavra 
santa os pastores Isaías Ramos, 
Rodrigo Allan e Eurico Lima.

Muitos louvores, drama-
tizações e ativa participação 
dos Agentes Missionários 
se contemplou nos dias de 
celebrações. Elaine Mello, 

Anderson Lucas e Silvana de 
Oliveira enriqueceram os cul-
tos, adorando ao Criador de 
uma forma toda especial. As 
partes musicais organizadas, 
como CAMP, UMADEMP e 
CIBEMP igualmente se alter-
naram, bendizendo o nome 
santo do Criador.

Outro ponto de destaque 
foi o grande comparecimen-
to de irmãos ao templo-se-
de. Caravanas pertencentes 
aos setores adidos a regional 
e representações de Parada 
de Taipas, Bragança Paulis-
ta e a co-irmã AD Belém lo-
cal se responsabilizaram em 
aglutinar gente em meio aos 
membros que participaram 
em larga escala.

O trabalho se mostrou 
bastante dinâmico nos dias, 
sempre fazendo claras alusões 
aos princípios evangelísticos e 
missionários que devem nor-

tear o povo que serve a Deus 
e ama a vinda gloriosa de Je-
sus. Isso ficou muito evidente 
na liderança do trabalho, que 
teve como responsáveis os 
evangelistas Marcos Avelar, 
Genivaldo Timóteo e o irmão 
Reinaldo Sizino.

Novidade em meio ao 
acontecimento, a regional se 
organizou e estabeleceu o 
que denominou como “Sala 
Missionária”, onde foi possí-
vel encontrar vários recortes 
informativos das ações evan-
gelísticas que a regional rea-
liza. As irmãs Tatiane Avelino 
e Franciele Sizino se respon-
sabilizaram pelo local. Foi nas 
dependências do local que 
se soube, por exemplo, que 
a regional Mairiporã oferece 
sustentação missionária ao 
trabalho que a AD Perus man-
tém na cidade interiorana em 
Mirandópolis.

Fotos: Célio Campos
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Mocidade pertencente ao conjunto “Peniel” em estado de graça por mais um ano de grandes conquistas alcançadas aos pés de Cristo

O conjunto “Harmonia Celeste” durante celebrações de vitórias anuais: louvores, intercessões e agradecimentos ao santo Redentor

Conjunto “Peniel” reconheceu dádivas divinas ao completar 17 anos. Em Água Vermelha

Intercessoras aniversariaram em cidade São Jorge

FCO. MORATO/SP – Os 
dias 9 e 10 de março servi-
ram como referências aos 
componentes do conjunto 
“Peniel”, que pelas grandes 
misericórdias, alcançou o 
17º aniversário, assinalado 
por muitas adorações, teste-
munhos, comunhão e ama-
durecimento espiritual.

Festivos, os dias permiti-
ram que congregações ligadas 
ao setor comparecessem e 
junto de seus conjuntos, ado-
rassem a majestade divina. 
Não bastasse essas apresen-
tações extras, as adorações 
compartilhadas pelos canto-
res Boás e coral “Corbã” com-
pletaram o rol dos que reco-

nheceram o controle de tudo, 
exercido pelo cordeiro santo.

Em meio aos mais diver-
sificados acontecimentos, a 
comunhão foi grande e as pre-
senças de irmãos que se jun-
taram aos jovens em gratidão 

ao Pai superou as expectativas 
traçadas. O templo se manteve 
lotado durante todos os dias. 
O pentecostes foi derramado e 
muitos se alegraram pela ple-
nitude assegurada decorrentes 
das ações do Espírito Santo.

O belo trabalho realizado 
pela liderança do departamen-
to foi coroado por misericórdia 
divina. Os preletores, presbíte-
ro Lucas Gomes e evangelista 
Tiago Irapuá, foram vozes ati-
vas nas revelações que o Se-

nhor patrocinou mediante a 
sua poderosa palavra.

Nos cultos realizados nas 
noites de sexta-feira e do sá-
bado quis Deus trabalhar e 
vidas não resistiram à voz do 
Redentor, manifestando in-
teresse em aceitar a Cristo e 
mudar o rumo de suas vidas 
em plenitude espiritual. Isso 
alegrou demais a igreja e em 
particular, os jovens que luta-
ram para que tal ocorrência se 
transformasse em realidade.

Lideram o departamento 
as jovens Joelma, Neide e Sa-
mara. O líder setorial local é o 
pastor Elias Ebenezer. Preside 
a regional o pastor Josué de 
Oliveira Ottávio.

SANTO ANDRÉ/SP – De 9 
a 11 de março, a congregação 
local fez a festa, enaltecendo 
o nome glorioso do Senhor 
pela passagem do oitavo ani-
versário alcançado pelas com-
ponentes do círculo de oração 
“Harmonia Celeste”. O tema 
escolhido foi “retirado” do li-
vro Apocalipse, capítulo 20 e 
versículo 22. 

Presidente regional, o pas-
tor Flávio Pena deu o evento 
como aberto, pregando uma 
mensagem tão poderosa que 
a igreja sentiu a glória de Deus 
de uma forma impactante. A 
alegria foi tanta que a vontade 
era se transportar, de imedia-

to, para as santas mansões.
N’outros dias a festividade 

se manteve no mesmo índi-
ce espiritual. Sábado coube à 
missionária Eliane Marrocos 
se transformar no canal divi-
no ao ministrar. E Deus, com-
plementando suas operações 
mediante referências basea-
das em sua própria palavra, 
afiançou a pregação feita pelo 
pastor Adaílton.

Mais que as componentes 
do conjunto de intercessões 
e caravanas convidadas, can-
tores passaram pelo local da 
benção e do milagre, como 
se deram as apresentações da 
cantora Shirley, por exemplo.

 Sob a coordenação da dia-
conisa Inês Firmino, as irmãs 
fizeram um belo trabalho, co-
operando em todos os senti-
dos com a líder do conjunto, 
irmã Luciene. 

O pastor setorial é o irmão 
Cícero Medeiros que se fez 
presente, apoiando o dirigen-
te da igreja em festa, evange-
lista José Francelino. 

Uma alma se rendeu aos 
pés do Senhor com total que-
brantamento chorando de tan-
ta emoção. A igreja em cidade 
São Jorge pertence ao setor em 
São Bernardo do Campo/SP, 
sob jurisdição eclesiástica do 
campo regional em Mauá/SP.

Cícero Santana

Divulgação
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Jovens integrantes do conjunto aniversariante em momento de louvor na congregação: plenitude divina manifestada

Trio “Precioso Bálsamo” tem tido ótimas performances nos locais que se apresenta

Liderança e obreiros apoiaram o evento e todos foram abençoados pelo Salvador

Componentes do conjunto foram tomados por extrema alegria: décadas de conquistas

O pastor local Moisés Madalozzo Débora Vieira atuou na regência Renato Souza é pastor no Jd.Tereza

Jd. Antártica celebrou aniversário do grupo 
de jovens “Embaixadores de Cristo”

Mocidade “Esplendor do Senhor” completou duas décadas

SÃO PAULO/SP - Liderados 
pelo pastor Moisés Madalozzo 

e esposa Eliane, a igreja local 
promoveu festividade dos jo-

vens nos dias 2,3 e 4 março, 
quando os departamentos 

somaram forças e comemora-
ram o primeiro aniversário de 
feliz existência aos pés de Cris-
to. As mãos divinas se mani-
festaram e todos foram cheios 
do poder de Deus.

O tema que fundamentou 
as atividades foi “Jovens com 
propósito” (1ª Cor 6:12). E a 
partir dele ministrações foram 
feitas por conta dos jovens. Na 
qualidade de líderes do depar-
tamento atuam Irlei Batista, 
Gamaliel Lobo e Débora Viei-
ra. Esteve presente na abertu-
ra o líder do CAMP regional o 
diácono Sandro Brito. 

De igual forma várias ca-
ravanas passaram pela igreja, 
adoraram ao Senhor e foram 
igualmente abençoadas. O 
vocal, regido pelas irmãs Ali-
ce Neves e Débora Vieira, fez 
belíssimas apresentações, 
honrando de uma forma es-
pecial as vitórias recebidas da 
parte de Deus. 

Outros adoradores pas-
saram pela comemoração, 
como o grupo de louvores da 
sede regional no jardim Ca-
choeira. O Salvador fez mo-
rada em meio ao trabalho, 
abençoando, avivando, e re-
novando vidas. 

O pastor Agnaldo Manoel 
(Jd. Eliza Maria) iniciou os tra-
balhos como preletor na sex-
ta-feira, investido que estava-
de autoridade santa. Sábado 
foi a vez do pastor Renato 
Souza (Jd. Tereza) pregar, 
enfatizando que os jovens 
façam a diferença perante a 
sociedade de hoje. 

No culto de agradecimen-
tos envolvendo toda a igreja, 
a oportunidade para falar do 
amor de cristo foi reservada 
à evangelista Glaidson (AD 
Brás). Renovações e conver-
sões cuidaram de cravar po-
sitivamente o desenrolar da 
celebração.

MAUÁ/SP - Nos dias 23, 
24 e 25 de março, foram co-
memorados o 20º aniversá-
rio do conjunto de mocidade 

“Esplendor do Senhor”, órgão 
oficial da congregação no par-
que Aliança II, setor em Ouro 
Fino Paulista. 

A liderança do departamen-
to esteve sob a liderança dos ir-
mãos Suélen e Alexandre, que 
em comunhão estreita com os 
componentes do grupo, conse-
guiu realizar excelente traba-
lho para o bem da glória divina. 
A juventude foi avivada de uma 
forma maravilhosa. O obreiro 
Derivaldo responde pela dire-
ção da congregação.

Sob o tema encontrado em 
Salmos 51:11, o pastor presi-
dente regional Flávio Pena, 
se constituiu orador oficial na 
noite de abertura, atuando 
com propriedade e alimentan-
do o povo com o maná do céu. 

No sábado, em meio às ca-
ravanas que participaram do 
culto, todos foram visitados 
por seres celestiais. Deus tra-
tou com propriedade as rais 
necessidades de cada com-
ponente do conjunto e por 

extensão, dos que se junta-
ram sob o mesmo espírito e 
comunhão alinhada. Pregou o 
obreiro Daniel Nunes.

O evento só foi encerrado 
domingo à noite, em meio ao 
“Culto da Família”. Após vá-
rios departamentos da sede 
se alternarem nas adorações 
enviadas ao trono de poder 
e glória, oportunidades es-
peciais foram concedidas aos 
componentes do conjunto 

“Esplendor do Senhor”. Pre-
gou a cooperadora Erica.

Mais que os vocalistas ani-
versariantes, cantores parti-
ciparam da festividade, abri-
lhantando-a, como a dupla 
Daniel e Sara (sede regional), 
trio “Precioso Bálsamo e a 
cantora Acsa (ambos da sede 
regional). Usados, moveram 
o local decorrente das adora-
ções que apresentaram sob 
inspirações divinas.

Fotos: Andreia Mantovani

Fotos: Cícero Santana
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Regional Morro Doce demonstrou através do CAMP o quanto o segmento adolescente recebe apoio por conta da liderança

PR. Marcos: confiança e parceria irrestrita Pr. André Bueno preside o CAMP Brasil

Chama pentecostal foi acesa no Morro Doce durante edição anual do pré-CAMP
SÃO PAULO/SP – Três dias 

onde a glória divina foi mani-
festada e mediante corações 
totalmente voltados à voz do 
Senhor, a chama pentecostal foi 
acesa perante a congregação 
dos justos.

Foi desta maneira que o seg-
mento adolescente concentrado 
no âmbito da regional Morro 
Doce celebrou, nos dias 30 e 31 
de março e 1º de abril, a edição 
anual do pré-Congresso de Ado-
lescentes do Ministério de Pe-
rus (CAMP). Evento que voltou 
a assinalar de uma forma im-
pactante a sede regional e por 
extensão as igrejas que congre-
garam no local, mediante envio 

dos adolescentes em atividade.
O Senhor falou poderosa-

mente na casa. O Espírito Santo 
não mediu circunstâncias, ma-
nifestando a sua glória, poder e 
graça a partir dos ricos louvores 
que se fizeram ecoar pelo tem-
plo, além de vozes igualmente 
ungidas que reforçaram os de-
vocionais, adorando ao Mestre, 
como Júlio Lima, Viviane Rodri-
gues, Vinícius e outros que se 
alternaram nos cânticos remeti-
dos ao trono de poder e glória.

A diretoria local, enca-
beçada pela diaconisa Kécia 
Rios, deu mostras de compe-
tência ao reunir com proprie-
dade e criatividade o excelen-
te número de adolescentes 
que figuraram junto ao vocal. 
Foram devidamente honra-
dos, vez que membros da di-
retoria nacional igualmente 
assinalaram presenças, cultu-
ando e glorificando ao Senhor 
de maneira conjunta.

Com apoio irrestrito ofereci-

do pelo pastor presidente local, 
Marcos Faverin e demais mem-
bros do colegiado de obreiros 
atuantes, oradores foram re-
cepcionados e tiveram tempo e 
oportunidade para falar aquilo 
que o Eterno lhes ministrara 
nos corações.

Na noite inaugural, coube ao 
adolescente Matheus Nonato 
empunhar a Bíblia e pregar um 
sermão inspirado, quando a gló-
ria eterna se destinou e o povo 
foi alcançado pela unção divina. 

O tema oficial foi “Adolescentes 
em construção” (Nee 6:3).

Sábado foi dia de explosões 
espirituais na presença do Altís-
simo, vez que a porção bíblica 
pautou verdades á luz das inspi-
rações que o Senhor revelou ao 
orador, o pastor Wíllian Agapito.

Domingo o evento ganhou 
contornos diferentes do co-
mum. A manhã foi utilizada 
para a promoção de um encon-
tro envolvendo os pais dos ado-
lescentes, tendo como preletor 
o pastor André Bueno, presi-
dente nacional do CAMP. Horas 
mais tarde, durante o “Culto da 
Família”, a mensagem ficou por 
conta do pastor Walter Farias.

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 
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 CI-
RILO 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. 

2 - Convenção Geral da AD Peru, 
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. 

 
3 - 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. 

4 - 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 ex-
clusão ao presbítero JOSE BELO 
SOBRINHO – RI 67.366.220, 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. 

5 - 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. 

CAMPO REGIONAL
DE VILA PERUS/SP

6 - Por motivo de mau testemu-
nho, aplica-se a pena de disciplina, 
ao evangelista MARCELO NUNES 
PEREIRA DA SILVA – RI 92.677.843, 
por contrariar norma do Conselho 
e Convenção, em clara afronta aos 

procedimentos e obrigações a que 
está compromissado, notadamen-
te por mau testemunho, conforme 
sindicâncias concluídas.

CAMPO REGIONAL
DE MONTE MOR/SP

7 - Por motivo de mau testemu-
nho, aplica-se a pena de disciplina, 
ao presbítero JUSTINO ANTÔNIO 
DOS SANTOS - RI92.689.974, por 
contrariar norma do Conselho e 
Convenção, em clara afronta aos 
procedimentos e obrigações a que 
está compromissado, notadamen-
te por mau testemunho, conforme 
sindicâncias concluídas.

CAMPO REGIONAL DE
FRANCISCO MORATO/SP

8 - Por motivo de rebelião, apli-
ca-se a pena de exclusão, ao pastor 
em prova JOSÉ FERREIRA DIAS - RI 
23.770.045, 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.

10 - Por motivo de rebelião, 
aplica-se a pena de exclusão, a dia-
conisa JOSEFA DE SOUZA GOMES 
DIAS – RI 19.226.045, por contra-
riar norma do Conselho e Conven-
ção, em clara afronta aos proce-
dimentos e obrigações a que está 
compromissado, notadamente por 
rebelião e divisão conforme sindi-
câncias concluídas.

11 - Suspensão das atividades 
ministeriais ao presbítero ULISSES 
ARAÚJO SPERANDIO – RI 92.670.468, 
por contrariar norma do Conselho e 
Convenção, em clara afronta aos pro-
cedimentos e obrigações a que está 
compromissado, conforme sindicân-
cias em andamento.

Anote-se - Publique-se 
Da Mesa Diretora da Igreja

e Convenção
São Paulo, abril/2018

Fotos: Mídia  - A.D Perus - Morro Doce
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Sede regional foi literalmente tomada por centenas de crianças que adoraram ao Senhor: festa

Evangelismo tem patrocinado resultados em meio a regional

Deus foi glorificado pelos sinceros louvores apresentados Liderança agradeceu o prestígio demonstrado pelo pastor Testemunho da ex-coordenadora permitiu viagem no tempo

Sétimo UCADEMP em Caieiras resultou em
conversões de vidas ao reino divino

Regional acresce mais
10 soldados de Cristo ao rol

CAIEIRAS/SP – Cerca de 
dez pessoas se renderam a 
Cristo na comemoração anu-
al do congresso da União de 
Crianças da Assembléia de 
Deus do Ministério de Perus 
(UCADEMP), realizado na sede 
regional local, na tarde do sá-
bado, 31 de março. Deus tra-

balho de uma forma poderosa 
e mediante a sinceridade dos 
pequenos, revelou grandes 
coisas aos que tomaram parte 
na celebração.

Na realidade a sede regional 
viu a sua nave e galeria ser to-
mada por crianças. A organiza-
ção estimou que o vocal tenha 

se apresentado sob o compare-
cimento de aproximadamente 
300 vozes, regido pelas irmãs 
Kethelyn, Beatriz e Jamile. Uma 
maravilha onde o poder pente-
costal se manifestou, tomando 
vidas e despertando corações. 
Guloseimas alcançaram a ga-
rotada assim que o trabalho se 
deu por encerrado.

Presidente regional, o pas-
tor Eliziário Santos e sua espo-
sa, a missionária Salena, cuida-
ram de destacar a importância 
que o ministério infantil repre-
senta para o crescimento da 
obra. Elogiaram todos os en-
volvidos, especialmente a líder, 
Iara Ferreira e suas auxiliares, 
também diaconisas Madalena 
e Marcela que demonstraram 
novamente competência ao 
comandar o trabalho. 

Louvores, explicações da 

palavra santa e seus signi-
ficados foram ocorrências 
comuns ao trabalho que se 
prolongou tarde adentro sob 
muitas participações e inte-
ratividade. Coube ao diácono 
André Borges (Fco. Rocha/SP), 
ser o detentor da oportuni-
dade para aclarar os conheci-
mentos infantis acerca da boa, 
agradável e perfeita vontade 
divina. Deus inspirou-o de 
uma maneira formidável.

A utilização de cenário te-
mático, conjugado às partici-
pações de bonecos portadores 
de mensagens subliminares 
acerca da necessidade de se 
temer ao Senhor e praticar 
os seus mandamentos desde 
a mais tenra idade, cooperou 
positivamente com o objeti-
vo do evento, favorecendo a 
interlocução entre oradores e 
assistência. Tudo em nome do 
Senhor Jesus Cristo.

O tema oficial foi “Se és 
filho, és também herdeiro de 
Deus por Cristo” (Gl 4:7b), 

combinado de forma inteli-
gente com a divisa “Príncipes 
e princesas como herdeiros do 
reino de Deus”.

Em meio aos momentos de 
emoções, destaque quando a 
organização reconheceu, de 
público, o trabalho da primeira 
líder de crianças na sede regio-
nal, a diaconisa Maria Apareci-
da, que com alegria e emoção 
apresentou aos demais vários 
irmãos que há cerca de quatro 
décadas, trilhavam os mesmos 
caminhos que  o coletivo infan-
til se viu envolvido durante o 
evento. Deus bradou em meio 
ao seu povo e glórias foram 
destinados à sua destra.

Resquícios comemorati-
vos se prolongaram durante 
o domingo, em meio ao “Cul-
to da Família”. Além de ento-
ares louvores ao Criador, os 
pequeninos e igreja foram 
impactados por mensagem 
de poder e alento, prega-
da pela cooperadora Jessica 
Meloni (local).

CORDEIRÓPOLIS/SP – Após 
aceitarem a Cristo e passarem 
pelo discipulado, 10 novos 
convertidos se submeteram 
à sã doutrina e desceram às 
águas, se transformando em 
membros da igreja e do cor-
po de Cristo. O evento festivo, 
ocorrido em 18 de março, teve 
como oficiantes os pastores 
Arlindo, Rafael Góes e o evan-
gelista José Carlos. A regional 
é presidida pelo pastor João 
Bosco Souza Torres.

Divulgação
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Evangelismo, visitas e cultos ao ar livre  tem patrocinado resultados positivos em meio a regional pernambucana

Componentes do conjunto “Guerreiros de Cristo” se realizaram após dedicar vitória ao Todo Poderoso: 14 anos

Quase meia centena de candidatos se tornaram
membros na sede regional em Vitória/PE

Detalhes do 14º Aniversario do grupo de varões

“Guerreiros de Cristo”

Dispostos em seguir um 
novo rumo em âmbito espiri-
tual, em 1º de abril, 48 novos 
convertidos passaram pelo 
discipulado e posteriormente 
desceram às águas, em ceri-
mônia realizada na sede regio-
nal em Vitória de Santo Antão, 
Pernambuco. O culto foi uma 
benção, reunindo um con-
tingente impressionante de 
testemunhas. Louvores, ado-
rações e pregação da palavra 
santa no ato comandado pelo 
pastor presidente regional, 
Davi Bispo Nunes e obreiros 
que assessoram-no.

MAUÁ/SP – Nos dias 9, 10 
e 11 de março foi celebrado o 
aniversário do grupo de varões 
“Guerreiros de Cristo”, órgão 
oficial no bairro Itapark. São 14 
anos de muitas lutas e incon-
táveis vitórias registradas no 
decorrer do período. O tema 
escolhido foi Amós 3:3, ou seja, 
“Andarão dois juntos se não 
houver entre eles acordo?”. 

Louvando a Deus, além dos 
componentes que clamaram 
em alta voz por misericórdias, 
as presenças dos cantores Fe-
lipe Bruno, Benone e Silas Oli-
veira corroboraram para o en-
grandecimento qualitativo das 
adorações remetidas ao trono 
de poder e glória. Departa-
mentos pertencentes às igre-
jas convidadas encorparam 
ainda mais os momentos de-

dicados aos louvores sacros.
Setorial, o pastor Paulo 

Moreira abriu o trabalho e 
ofereceu uma poderosa pa-
lavra que preencheu os co-
rações, permitindo com que 
vidas se renovassem e outras 
tantas se alegrassem na pre-

sença divina. 
Sábado foi a vez da diaco-

nisa Marlene, que muito usa-
da nas mãos do Senhor, ali-
mentou as almas com o maná 
santo enviado desde os altos 
céus, decorrentes dos clamo-
res prontamente atendidos 

pelo Criador. 
Finalizando o trabalho com 

muita unção, o culto de encer-
ramento dispôs da presença 
do evangelista Amarildo, ver-
dadeiro canal de benção ma-
nifestando ao povo as grandes 
verdades divinas em relação 

aos que servem e temem ao 
Eterno em sinceridade. 

O trabalho realizado pelo 
líder do departamento de va-
rões, presbítero Paulo, foi algo 
digno de reconhecimento, vez 
que o servo do Senhor contou 
com auxiliares imbuídos em 
fazer com que o evento desti-
nasse ao Salvador as devidas e 
merecidas honras. 

O grupo varonil louvou a 
Deus com muita garra. A li-
derança da UMADEMPEM 
marcou presença, apoiando o 
evento que se constituiu em 
autêntico marco em meio à 
igreja que se remete ao setor 
em Ouro Fino Paulista, tem 
como líder o pastor e pertence 
ao campo regional em Mauá, 
liderado pelo pastor presiden-
te Flávio Pena.

Cícero Santana

Divulgação
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A igreja em Ribeirão Pires se alegrou em contemplar a mocidade celebrando mais um ano de incontáveis conquistas

Operações divinas contempladas pelos componentes do conjunto “Shalon” fez com que todos se alegrassem

Evangelismo sistemático junto às ruas culminou com resultados positivos, afinal, 11 aceitaram a Jesus Cristo

Mocidade “Estrela da Manhã” agradeceu ao Pai pelos 32 anos no Jd. Soma

Jd. Santa Maria: Trabalho focado em recuperação e nos resultados,
festividade de mocidade rendeu 11 vidas ao reino santo

CPO. LIMPO PTA/SP – A 
comemoração dos 36 anos 
de vida do conjunto de jo-
vens “Shalon” não se resumiu 

aos louvores e ministrações 
da palavra santa, uma práxis 
bastante tradicional em meio 
aos eventos dessa natureza. 

O trabalho foi além, pois foi 
preparado há cerca de 120 
dias, quando jejuns, orações, 
consagrações e propósitos fo-

ram feitos para que o Senhor 
aprovasse o feito. E assim foi, 
já que 11 vidas aceitaram a 
Cristo, reconhecendo-o como 
suficiente salvador, ao térmi-
no do evento, ocorrido de 16 
a 18 de fevereiro.

“No período, uma das prin-
cipais dificuldades, desafios se 
remeteu aos jovens recém-in-
corporados ao conjunto o que 
também é natural. Tivemos de 
administrar isso como líderes 
e Deus deu graça. O encontro 
que tivemos no final do ano 
passado foi fundamental para 
integrar o conjunto. Sempre 
driblando ciladas e laços com 
orações e consagrações foi 
que aplainamos o caminho. 
Estamos gratos por tudo que 
Deus fez”, resumiu Luis Henri-
que, comentando.

Há quatro anos perante o 
departamento, o presbítero 
Neri Jobes salientou que “ex-
periências e maturidade espi-
ritual permitiram que jovens 
fossem libertos, e isso incen-
tivou que outros demonstras-
sem interesse em viver experi-
ências com Deus, o que cuidou 

em amadurecê-los”. Houve 
uma época em que o conjunto 
se resumia a sete componen-
tes. Prova de fé!

E o pastor dirigente, o que 
pensa acerca do trabalho que 
alcançou um nível tão elevado? 
O próprio recordou estágios so-
brevindos ao grupo e a vitória 
obtida. “A principal ocorrência 
foi a mudança de atitude, des-
de os ensaios, que começaram 
a ser aos domingos após a Es-
cola Bíblica Dominical. Abraça-
ram a ideia e o Senhor edificou 
cada componente”.

Neri complementa a fala pas-
toral. “Nosso propósito não era 
apenas ser revestidos mas con-
ferir conversões, contemplar o 
Senhor trabalhando mediante o 
toque em cada coração, conver-
tendo vidas. Fomos surpreendi-
dos, tanto que no último dia da 
festividade, percebemos que os 
quatro meses de propósitos fir-
mes valeram a pena - 11 pessoas 
aceitaram o Senhor Jesus Cristo. 
Nada pode pagar isso”, resumiu, 
de forma racional.

(Com colaboração de
Diego Rocha França)

RIBEIRÃO PIRES/SP – Sob o 
tema “Santo, santo é o Senhor 
dos exércitos; toda a terra esta 
cheia da sua glória” (Is 6:3), a 
mocidade “Estrela da Manhã”, 
órgão oficial pertencente à 
igreja no jardim Soma, come-
morou nos dias 9, 10 e 11 de 
março o seu 32º aniversário. 

Líderes, os irmãos Josias e 
Denis se empenharam muito 
para realizar um grande even-
to para a glória do Senhor. 
Membros da diretoria do 
pré-UMADEMP, assinalaram 
presenças, sinalizando prestí-
gio aos membros do conjunto 
“Estrela da Manhã”.

Muitas caravanas presti-
giaram o acontecimento, so-
bretudo louvando ao Pai em 

consonância aos integrantes 
do conjunto aniversariante. 
Além dos componentes locais, 

adoradores foram convidados 
e tomaram parte na festivida-
de, como ocorreu à cantora 

Isabella dentre outros.
Nas ministrações da santa 

palavra, atuaram o presbítero 
Celso, pastores Giuliano Dias e 
Sidney, grandemente usados 
nas mãos do Altíssimo. Palavras 
que tocaram os corações e fize-
ram com o Espírito Santo mo-
vesse as águas dentro da igreja. 

A alegria foi grande, o ala-
rido divino tomou conta da 
congregação dos justos, de 
maneira que o Consolador 
trabalhou alcançando cora-
ções que foram devidamente 
tratados, curados e renova-
dos durante a sensacional co-
memoração.

Cícero Santana

Fotos: Divulgação
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O círculo de oração “Cânticos de Vitórias”, que festejou novamente: departamento exerce importante papel na igreja

Igreja viabilizou acessos para serviços que beneficiam o cotidiano das pessoas Atendimentos pela equipe de saúde se deparou com outra demanda elevada

Corte de cabelo foi uma das ofertas mais procuradas pela população local Amplas, as dependências do local permitiram facilidade na recepção do povo

Crianças tiveram um pouco mais de lazer em meio aos atendimentos praticados Presentes foram cadastrados e a ideia se volta a oferecer novas oportunidades

Igreja no bairro Moreto comemorou o aniversário do círculo de oração

AD Perus em Jd. Brasília promoveu ação social em benefício de moradores 

CAPIVARI/SP – Nos dias 9 e 
10 de março, a igreja local, di-
rigida pelo obreiro Claudemir, 
reservou-se para celebrar os 
23 anos de existência vitorio-
sa do conjunto do círculo de 
oração “Cântico de Vitórias”. 
Oportunidade em que o Se-
nhor falou poderosamente às 
vidas, sobretudo transforman-
do-as e renovando corações 
que se colocaram perante o 
altar santo. As informações 
são de Kézya Antunes.

Várias caravanas se mos-
traram presentes ao evento, 
compartilhando de bênçãos e 
endereçando gratidão ao Pai 
através de seus louvores. Além 

do vocal aniversariante, que 
tem como regentes as irmãs 
Rosinete, Fabiane e Aglaine, 
Kesia Souza e Milaine Matias 

engrossaram o coro dos que 
se apresentaram no templo 
sob adorações ao Salvador.

O trabalho liderado pelas 

irmãs Milena e Rosinete, foi 
devidamente aprovado pelo 
Criador ao longo de mais um 
ano de intercessões, propó-

sitos, campanhas e louvores 
praticados. Foram exitosas ao 
atuar na condução dos cultos 
onde o Espírito Santo manifes-
tou a sua poderosa glória.

Presente ao aconteci-
mento, o pastor presidente 
regional Antonio Luiz de Oli-
veira, foi devidamente sau-
dado pelo povo, hipotecou 
apoio e foi transformado ao 
meditar sob as mensagens 
que foram pregadas pela 
missionária Keila Batista e 
presbítero Fernando.

O tema que abrilhantou 
o acontecimento festivo foi 
“Profetiza sobre o vale de os-
sos secos” (Ez 37:3).

SÃO PAULO/SP – Igreja 
pertencente na qualidade 
de setor ao campo regional 
em Parada de Taipas, o jar-
dim Brasília fez a diferença 
em meio à população mais 
uma vez, mediante ações 
reivindicadas pelo Departa-
mento de Missões.

Em 17 de março, um sá-
bado, foi realizada uma série 
de atividades de cunho assis-
tencial, beneficiando mora-
dores, como exame de vista, 
massoterapeuta, aferição de 
pressão arterial, advogados, 
palestras de odontologia e 
consultas, demandas junto à 
Prefeitura, balcão de empre-
gos, diversões, corte de cabe-
lo e muito mais. Para tanto, 
foram utilizadas as depen-
dências da escola estadual 
“Professora Eulice M. da Sil-
va” (antiga Jardim Brasília).

Graças ao bom Deus foi 
uma benção. Foram atendidas 
300 pessoas que se declara-
ram satisfeitas com o trabalho 
patrocinado pela igreja. Gra-
tidão especial aos parceiros e 
colaboradores que tornaram 
possíveis ações dessas nature-
zas, compartilhando qualida-

de de vida ao próximo.
A regional Parada de Tai-

pas tem na pessoa do pastor 

Wagner Luís dos Santos o seu 
presidente. Na liderança do 
departamento de missões no 

setor atua Lindeuvania Sousa 
Lopes, auxiliada pelo coope-
rador Josef Lima e Lucileide 

Lima, enquanto que a igreja 
está sendo liderada pelo pas-
tor Leandro Santos Carvalho.

Kézya Antunes

Fotos: Divulgação
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Sistema de governo bolivariano castrou liberdade e enterrou o país vizinho numa crise sem precedentes

Rosa foi presa na Venezuela Mario atua como missionário

EM ENTREVISTAS, MISSIONÁRIOS RELATAM DESAFIOS EM
‘FAZER A OBRA’ EM SOLO VENEZUELANO

DA REDAÇÃO – O termo “fa-
zer a obra” é comum a nós, po-
rém, poucos verdadeiramente 
conseguem compreender com 
profundidade o que isso repre-
senta na prática. Depoimentos 
dos missionários Mário Norie-
ga Nunes e Rosa Ñpauri podem 
ajudar-nos a compreender o 
estágio em que a igreja se en-
contra em meio ao país vizi-
nho, assolado por carências, 
pobreza e perseguições à obra. 
As declarações foram fitas à 
Mídia Catedral, ao término da 
EBFO/Convenção.

“O que muito alegrou nosso 
coração foi ver que, com todos 
os problemas que ocorrem na 
Venezuela, a igreja de Cristo 
tem se despertado como em 
nenhum outro lugar da América 
Latina”, comentou Rosa Ñpauri, 
que acabou presa pelas autori-
dades locais, o que serviu para 
provar sua fé e fidelidade como 
nunca antes tinha acontecido.

Já o missionário Mário 
Noriega Nunes, admite que a 
igreja venezuelana está cons-
ciente da responsabilidade de 

fazer Cristo conhecido.” Ape-
sar das carências econômicas 
das igrejas, encontramos um 
povo comprometido com o 
crescimento do reino divino, 
disposto a servir, não impor-
tando a situação”, relatou.

Dificuldades e crise econô-
mica, situações desfavoráveis, 
desafios e necessidade de ex-
trema confiança no Senhor fa-
zem com que os irmãos vene-
zuelanos se aproximem mais e 
mais de Cristo. 

“Miséria, fome, crianças 
comendo mangas verdes com 
sal para não morrer de fome. 
Cachorros morrendo por não 
ter o que comer, nós que te-
mos tido irrestrito apoio do 
Conselho Nacional de Missões 
de Perus (CONAMPE) somos 
gratos ao Senhor e ao mesmo 
tempo dividimos o que temos 
com aqueles que nada tem”, 
exemplifica a missionária.

SITUAÇÃO CRÍTICA

Com muita resignação, o 
povo venezuelano dia que o 

seu país está vivendo o pior 
momento de sua história. O 
problema político no país tem 
ocasionado dificuldades eco-
nômicas e grande é a neces-
sidade de alimentos básicos, 
remédios, material de higiene, 
entre outros itens. Os proble-
mas sociais têm sido o grande 
desafio que o povo enfrenta 
todos os dias. É lamentável 
ver um país com tantos recur-
sos naturais vivendo uma crise 
tão severa. 

Para os que professam a fé 
católica, o “corpo de Cristo” 
está em falta na Venezuela. 
Às vezes, o “sangue também”. 
Com a escassez de alimentos, 
padres têm tido cada vez mais 
dificuldade de dispor de hós-
tias e vinho para a Eucaristia 
nas missas do país, onde 96% 
da população é católica.

Em Mérida, no oeste da 
Venezuela, padres e bispos 
têm de pedir a outros religio-
sos hóstias que sobraram de 
outras celebrações ou repar-
tir pão. Segundo o bispo auxi-
liar da Arquidiocese de Méri-

da, Luis Enrique Rojas Ruiz, o 
problema não é novo, mas se 
agravou nos últimos meses, 
assim como a crise humanitá-
ria no país.

Os venezuelanos têm en-
frentando escassez de alimen-
tos e água, além da inflação 
disparada, apesar de ser o 
quinto maior exportador de 
petróleo do mundo.

Mas a situação se agra-
vou nas últimas semanas, 
enquanto o governo tomou 
uma sequência de medidas 
desesperadas. Para econo-
mizar energia, por exemplo, 
o governo fechou muitos dos 
seus escritórios e apenas dois 
deles abrem durante meio pe-
ríodo a cada semana, segundo 
o ‘New York Times’.

Os tribunais e outras re-
partições públicas também 
passam a maior parte do dia 
fechados. O governo ainda 
transformou o escritório de 
seu defensor público em um 
banco de alimentos para os 
funcionários do governo, de 
acordo com ‘NYT’.

A prestação de serviços pú-
blicos, como Eletricidade tam-
bém está sendo mantida em ra-
cionamento, e grandes áreas do 
país passaram meses com pou-
ca quantidade desses recursos.

O sistema de saúde também 
se desintegrou, considerando 
faltam medicamentos e equipa-
mentos básicos nos hospitais, 
de acordo com a CBN News.

Sob o slogan “Eu oro pelo 
meu país”, dezenas de cristãos 
marcharam e oraram pela uni-
dade da igreja e para que Deus 
finalmente intervenha para 
acabar com a situação caótica 
da Venezuela.

“Nós precisamos nos vol-
tar para Deus. Clamemos ao 
Senhor e vamos pedir-lhe por 
intervenção”, disse o pastor 
Jaime Perez.

“Estamos motivados, mais 
do que nunca, para orar pela 
Venezuela, porque a situação 
é muito crítica”, disse o pastor 
Enrique Soto, da Igreja Mara-
natha. “Somente a oração e a 
unidade do corpo de Cristo vai 
tornar o país melhor”.

Fotos: Mídia AD Perus
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Componentes do conjunto de mocidade “Valentes de Josué”, que renderam agradecimentos ao Senhor: seis anos

Obreiros se mostraram dispostos em continuar a lida perante a obra

Conjunto “Novas de Alegria”: 54 anos de bênçãos em vila Sta. Terezinha

Missª Eliana de Jesus Missª Ruth Moura

Águas de São Pedro: mocidade celebrou o sexto aniversário na sede setorial

TEMPLO COMPLETOU 54 ANOS EM VILA SANTA TEREZINHAJD. MIRANDA SOB NOVA DIREÇÃO

SÃO PEDRO/SP – Nos dias 
9, 10 e 11 de março, o depar-
tamento jovem “Valentes de 
Josué”, festejou a passagem 
vitoriosa de seu sexto aniver-
sário. Dias em que o Senhor 
trabalhou poderosamente, 
inspirado vidas e falando com 
propriedade aos corações dos 
que estiveram na casa do Pai.

Igreja liderada pelo pastor 
Wíllian Valério e que pertence 
a regional em Cordeirópolis/
SP, presidida pelo pastor João 
Bosco, vem constituindo em 
um trabalho promissor na ci-
dade, graças ao evangelismo e 
propagação do evangelho san-
to que transforma a realidade 
das pessoas. Tem sido fato no-

tório em meio aos cultos rea-
lizados.

O departamento aniversa-
riante, liderado pelas Letícia 
Dourado e Eliane Nunes, além 
do diácono Pyter Lima, adorou 
ao Salvador e contemplou a 
feitura de grandes maravilhas 
decorrentes das ministrações 
de mensagens inspiradoras, 
concebidas pelo Espírito Santo.

Ao término da festivida-
de, além da boa cooperação 
que se assinalou no decorrer 
dos dias, muitas almas foram 
resgatadas, aceitando a Jesus 
como único e suficiente salva-
dor e outros jovens alcança-
ram a graça de serem batiza-
dos com o Espírito Santo.

SÃO PAULO/SP - A Assem-
bléia de Deus, setor Santa Te-
rezinha, pertencente a regio-
nal Jaraguá, cujo presidente 
é o pastor Fernando Sartini, 
celebrou nos dias 28, 29 e 30 
de março duas festividades 
dedicadas ao Senhor. A come-
moração do 54º aniversário 
do templo  e os 47 anos desde 
a instituição do círculo de ora-
ção “Novas de Alegria”.

Dirigida pelo pastor Davi 
Pereira, o setor conviveu com 
o derramamento da poderosa 
glória santa. Isso se percebeu 
a partir dos louvores entoa-
dos e principalmente pelas 
ministrações da palavra santa, 
transmitida por vasos prepa-
rados pelo Eterno.

Os cultos retrataram com 
propriedade a alegria dos servos 
do Senhor que não poucas vezes 

foram às emoções, derramando 
lágrimas em agradecimentos 
por tudo quanto se constatou 
no decorrer desses anos prodi-
giosos. O pentecostes alcançou 
corações, transformando vidas.

Sustentáculo espiritual da 
igreja, o círculo de oração en-
controu espaços para adorar o 
Mestre e teve na regência das 
irmãs Cleonice e Marta Maria 
as responsáveis em ensaiá-lo 
e proporcionar apresentações 

dignas de encher de alegria o 
coração de todos quantos ti-
veram oportunidades em ou-
ví-lo. Atuaram na direção do 
departamento as irmãs Irace-
ma e Tânia, sob a coordenação 
da diaconisa Darci.

O tema que oficializou os 
trabalhos foi “Aí vem o espo-
so. Saí-lhe ao encontro” (Mt. 
25:6b). E sob essa referência 
bíblica pregaram poderosas 
mensagens o pastor Joaquim 
Cardoso. E as missionárias 
Eliana de Jesus e Ruth Moura.

Comunhão, gratidão, aviva-
mento e constatação de bên-
çãos incontáveis, derramadas 
à igreja, no período festivo, 
foram pontos de grandes refle-
xões exercidos por conta de to-
dos quantos tiveram oportuni-
dades de comparecer ao setor.

MAUÁ/SP - No dia 14 de 
março assumiu a direção da 
congregação no jardim Miran-
da o pastor Celso Ferreira e 
sua esposa, a diaconisa Clau-
dete. Trabalhavam cooperan-
do junto à sede regional, no 
aguardo de serem convocados 
a atuar na obra santa. O então 
líder atual, presbítero Adílson 
e sua esposa, a irmã Zenaide, 
retornaram á sede setorial no 
jardim Oratório. 

Durante o período de ges-
tão do presbítero Adílson, a 
igreja passou por muitos mo-
mentos bons, superou as di-

ficuldades, contudo o Senhor 
esteve sempre presente con-
cedendo a esperada vitória. 

Por sua vez, o obreiro Cel-
so já esteve à frente de várias 
igrejas em âmbito regional, 
o que faz com que acumule 
necessária experiência para 
dar sequência ao trabalho 
em curso.

A igreja no jardim Miranda 
pertence ao setor estabele-
cido no jardim Oratório, cujo 
responsável, o pastor Luiz 
Fernando, foi quem se encar-
regou de efetuar o ato substi-
tutivo sob direção divina.

Cícero Santana Fotos: Divulgação

Divulgação
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Criatividade foi instrumento decisivo e lúdico para ampliar o conhecimento do povo quanto à realidade missionária

Acompanhando os 42 anos desde a fundação da obra no bairro, o conjunto “Heroínas da Fé” adorou ao Senhor por tudo quanto foi alcançado nessas décadas de incontáveis vitórias

Pr. Ananias foi um dos que pregaramTrabalho se baseou no evangelismo como grande prioridade na igreja O “trio” que respira missões em âmbito regional: união e compartilhamento de ações pró-reino

Vl Perus: três dias e 18 almas durante o oitavo pré-congresso de Missões

Círculo de oração assinalou mais de quatro décadas de vitórias sob intercessões

SÃO PAULO/SP – Regional 
presidida pelo pastor Joel Bar-
bosa, vila Perus conviveu com 
dias de gozo santo ao con-
templar o Senhor operando 
grandes maravilhas e fazendo 
uma podrosa obra no decor-
rer do oitavo pré-Congresso 
Nacional de Missões de Perus 
(CONAMPE), concebido de 9 a 
11 de março. O melhor dos re-
sultados foram 18 conversões 
registradas para a glória santa.

A festividade com foco na 
expansão do evangelho santo 
se processou desde a abertu-
ra, na noite de sexta-feira, 9, 
quando obreiros, membros 
e Agentes Missionários esti-
veram na sede, atendendo o 
chamado dos líderes do de-
partamento, pastor Vanir de 
Oliveira, evangelista Darci Lo-
reto  e diácono Carlos Rosa. 
Juntos deles atuou com dis-
tinção e muita colaboração a 
equipe de recepcionistas.

O evento foi aberto me-
diante a introdução de vários 
pavilhões (bandeiras) ao tem-

plo-sede. A medida, pedagó-
gica em si, cuida de assinalar a 
presença da AD Perus junto aos 
diversos países onde mantém 
bases evangelísticas, anuncian-
do a paz e o arrependimento 
como gesto imprescindível 
para se alcançar o céu.

Nos dias, diversos depar-
tamentos musicais da igreja 
estiveram em ação, adoran-
do e enaltecendo o nome 
santo do Senhor. A eles se 
juntaram cantores Elaine 
Mello e Cristina Ramos.

Participativa, a sede regio-
nal tem dado mostras de estar 
atrelada às contribuições mis-
sionárias, envolvendo-se com-
pletamente nesta seara mara-
vilhosa. Em âmbito de apoio 
à distância, a sede regional 
presta apoio ao trabalho que 
se desenvolve em caráter mis-
sionário em Nova Londrina/
PR, que congrega a si outras 
cinco igrejas. 

Sob as misericórdias san-
tas, foi instrumento de bên-
çãos, reflexão e muitos escla-

recimentos o pastor Rodrigo 
Allan (Catedral), que já atuou 
como missionário em países 
da América do Sul e compar-
tilhou inúmeras experiências 
junto ao povo, além de con-
firmar o quanto é importante 
para uma igreja se preocupar 
com o trabalho missionário.

Sábado foi outra noite de 
estabelecimento de marcos 
em meio aos corações dos que 
amam a obra. Ficou evidente 
que se quisermos apressar 
a volta em iminente glória 

de Cristo, precisamos evan-
gelizar mais e melhor. E isso 
todos perceberam que é pa-
pel inerente à igreja. Após os 
louvores e devocionais, outra 
mensagem poderosa, pregada 
pelo pastor Robson Clayton.

O dia de encerramento da 
festividade coincidiu com o 
“Culto da Família”, que ocorre 
em todas as igrejas do minis-
tério de Perus no domingo à 
noite. Portanto, a direção se 
valeu do período vespertino, 
promovendo culto ao ar livre 
no entorno do templo, além 
de uma grande passeata evan-
gelística que se iniciou em 
vila Inácio e terminou em vila 
Operária quando se realizou 
um grande culto.

No templo, as partir das 
18h30, toda a igreja e seus res-
pectivos departamentos orga-
nizados se reuniram em louvo-
res e gratidão ao Pai por tudo 
quanto foi operado nos dias 
comemorativos. A mensagem 
ficou sob a responsabilidade 
do pastor Ananias Barbosa.

FCO. ROCHA/SP – Nos 
dias 30 e 31 de março e 1º de 
abril, a sede setorial em par-
que Vitória, promoveu e hos-
pedou cultos grandiosos em 
gratidão ao Senhor. Em meio 
a alegria das respostas alcan-
çadas mediante propósitos, 
clamores e intercessões, o 
círculo de oração “Heroínas 
da Fé” rendeu reconheci-
mentos ao Pai pelos 42 anos 
de muitas vitórias. A igreja, 
com a mesma ‘idade’, vem 
sendo liderada pelo pastor 
Francisco Dias.

Divulgação

Fotos: Vanir de Oliveira
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O pastor Marcos Faverim e sua família: dedicação ao reino santo

O pastor Eliseu recebeu cumprimentos em nome da Presidência

Deus concedeu vida ao líder em Morro Doce

Pr. Eliseu Rodrigues foi
homenageado ao aniversariar

SÃO PAULO/SP – Em 13 de março, perante o colegiado de 
obreiros regionais, convidados, familiares e igreja, o pastor Mar-
cos Faverin, presidente da regional local, foi homenageado por 
todos ao completar mais um ano de vida. Para tanto, se organi-
zou um culto em ação de graça, sacramentando a áurea data.

Prestigiado, o líder, cujo trabalho vem sendo aprovado por 
Deus, recebeu em sua sede o pastor Antonio Lopes da Silva 
e esposa, a missionária Fátima. Na oportunidade, ambos re-
presentaram o casal presidencial, formado pelo pastor doutor 
Elias Cardoso e a missionária Lígia Cristina Marins Cardoso.

Após o culto, presentes foram recepcionados por gulosei-
mas, em meio à entrega de homenagens ao aniversariante.

CPO LIMPO PTA./SP – Na 
quinta-feira, 29 de março, o 
pastor presidente do campo 
regional local, Eliseu Rodri-
gues, foi homenageado pela 
igreja em sinônimo de con-
sideração pela passagem de 
mais um aniversário, na qua-
lidade de líder espiritual do 
povo. Embora a data natalícia 
tivesse reservado o dia 26 para 
o assento cartorário, a igreja 
optou em celebrar mais um 
ano pastoral três dias depois. 
O templo se mostrou repleto.

Além de todos os depar-
tamentos da sede manifes-
tarem o apreço e carinho 

DIACONISA que 
congregava na sede 
regional no jar-
dim Cachoeira, São 
Paulo, desde 1970, 
quando chegou de 

Lins/SP, interior do Estado, Luzia 
Primo da Silva foi membro na re-
gional vila Santa Maria, sempre 
servindo à obra, ao lado esposo, 
o pastor Jovelino Francisco da Sil-
va o qual deixou, assim como oito 
filhos, netos e bisnetos. Dia 30 de 
dezembro, de infarto fulminante .

pelo aniversariante, louvores 
se misturaram às saudações 
apresentadas por colegas de 
púlpito. Vários representantes 
de setores assinalaram pre-
senças, assim como persona-
lidades. O médico e membro 
na sede setorial em Jundiaí/
SP, Cláudio Miranda, também 
cumprimentou o pastor.

Antes de recepcionar o 
povo com guloseimas, ouviu 
uma mensagem de fé e incen-
tivo por conta do pastor Anto-
nio Lopes da Silva (Catedral), 
que na oportunidade repre-
sentou a Presidência no agra-
dável acontecimento.

NA GLÓRIA

PARTIU para as 
santas moradas a 
irmã Marcia Nasci-
mento Souza, mem-
bro na Subsede em 

Francisco Morato/SP. Deixou uma 
filha e saudades a todos os de-
mais familiares. Dia 13 de feve-
reiro, de causa não divulgada.

 PRESBÍTERO 
e um dos obreiros 
mais antigos da AD 
Perus no bairro, Luis 
Pedro da Silva des-
cansou nos braços 

do Mestre. O obreiro lutava con-
tra uma seríssima complicação 
coronária há tempos e se encon-
trava na cidade de Mogi das Cru-
zes /SP quando de seu passamen-
to. Foi músico e auxiliou muitos 
trabalhos quando de suas funda-
ções no bairro. Recentemente es-
tava radicado a sede regional em 
vila Perus. Dia 16 de março.

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

Célio Campos

Divulgação
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Dramatização sob o tema “vasos” mexeu com as estruturas da igreja

Pr. Miguel dirige o trabalho

Missª Marinalva: inspiraçãoDcsa. Luzineide coordenou Greyce adorou no domingo

Missª Aline pregou sábado

Conjunto “Rosa de Saron” adorando ao Salvador em meio a um dos cultos comemorativos ao sétimo aniversário

Malvina Alta: conjunto intercessor festejou sete anos
de vitórias perante o altar de benção

SÃO PAULO/SP – De 16 a 18 
de março, o conjunto “Rosa de 
Saron”, órgão oficial da igreja 
em vila Malvina Alta, setor de 
vila Malvina, comemorou o 
sétimo aniversário concedido 
por Deus aos componentes do 
grupo que se destaca em ado-
rações e intercessões. Plenitude 
da glória divina, pentecostes e 
conversões selaram o trabalho 
que teve como líder o pastor 
responsável, Miguel Sizino. Na 
liderança do departamento tra-
balharam as diaconisas Luzinei-
de Sizino e Elizabete Rosana.

O líder setorial, pastor 
Amaro Batista de Barros, pres-
tigiou a abertura dos traba-
lhos, pronunciando, inclusive, 
uma palavra de alento e enco-
rajamento aos irmãos, espe-
cialmente às componentes do 
conjunto as quais denominou 
como “lutadoras incansáveis 

perante a obra de Deus”.
Igrejas e caravanas de di-

versas localidades dentro do 
bairro se alternaram nas visi-
tas ocorridas ao templo. Todas 
se muniram de seus conjun-
tos que adoraram ao Pai com 
alegria e muita comunhão. A 
esses louvores se juntaram 
vozes ungidas de Silvana Oli-
veira, Camila Vasconcellos e 
Greyce Vilella.

Mas o conjunto “Rosa de 
Saron” foi o detentor das 
maiores oportunidades que 
se processaram nos cultos. 
Uniformizadas, bem ensaia-
das e dispostas, adoraram ao 
Senhor tendo como regentes 
Aparecida Martins, Isabel To-
ledo, Aline Domingues e Aline 
Araújo. O Espírito Santo foi 
poderosamente derramado 
enquanto as valorosas irmãs 
cuidavam de honrar o Criador, 

felizes que se mostraram pe-
los sete anos de muitas vitó-
rias colecionadas.

O tema oficial do aconte-
cimento foi “Que tipo de vaso 
tu és?” (2ª Tim 2: 20, 21). Nele 
pairou a criatividade das irmãs 
que ao longo da festividade 
repetiram as apresentações 
de uma dramatização, desta-
cando as variedades dos vasos 
e suas (in) utilidades perante a 
obra, convergindo com o dis-
posto encontrado na Bíblia. O 
Senhor falou poderosamente.

Após ocorrências acima, 
mensagens ganharam espaço 
no decorrer dos dias. A começar 
pela noite inaugural, quando a 
irmã Janaína Caetano pregou e 
a glória se manifestou. Depois 
foi a vez da missionária Aline 
Matos falar do amor divino, ten-
do obtido êxito em seu intento. 
Aliás, a festividade assinalou a 
despedida da serva do Senhor 
perante a congregação. 

Domingo, a igreja compa-
receu em peso assim como 
os conjuntos organizados que 

tradicional e semanalmente 
atuam no “Culto da Família”. 
Todos participaram dos devo-
cionais, testemunhais e a pa-
lavra foi pregada com poder e 
inspiração, na voz da missioná-
ria Marinalva Freire Moura (AD 

Graça Plena, Freguesia do Ó). 
Avivamento e certeza que 

o “combustível espiritual” per-
durará para caminhar por mais 
um ano, preferencialmente de 
joelhos dobrados na presença 
infalível do Mestre.

Fotos: Célio Campos
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Comparecimento de congressistas foi grande no decorrer de mais um ano de conclave espiritual

Oficiantes agradecem ao Senhor por mais uma vez terem batizados novos convertidos

Tradicionalmente, a sede regional local tem apresentado ótimos eventos em adoração

Membros da diretoria demonstraram alegria ao constatar quão grandes coisas operou o Senhor

Missª Marta foi usada sábadoMissª Rubia pregou na abertura

Pré-CIBEMP promove conclave e comemora novas vitórias na regional jardim Cachoeira

Regional Capivari incorporou 13 membros após batismo Cantata de Páscoa em Vl. Remédios

SÃO PAULO/SP - Sob o 
tema “Mulher vencendo pela 
Fé” (Dt 20:4), o ministério fe-
minino pertencente à regional 
15 (jardim Cachoeira), promo-
veu o pré-Congresso de Irmãs 
Beneficentes Evangélicas do 
Ministério de Perus (CIBEM-
P),ocupando as noites dos dias 
30 e 31 de março. O pastor 
presidente regional, José An-
tônio de Farias Filho, assinalou 
presença ao lado da esposa e 

coordenadora regional, a mis-
sionária Marilande Farias.

Liderando e recebendo aju-
da de uma grande equipe de 
mulheres preparadas pelo Altís-
simo, tiveram excelente perfor-
mance na condução dos cultos 
que retrataram de forma fiel a 
alegria da comunhão regional e 
a aprovação divina em meio ao 
acontecimento traçado.

Oportunidades foram fa-
cultadas para caravanas visi-
tantes (regional Vila Souza), 
adoradores (cantoras Raquel 
e cantora Andressa Streifin-
ger) e conjuntos de louvores, 
os quais reservaram especial 
parcela de tempo para que a 
poderosa mensagem de fé e 
poder fosse pregada. 

As ministrações ficaram sob 
as responsabilidades da mis-
sionária Rúbia Araújo (Caieiras/
SP), que sob unção e graça, se 
valendo da referência bíblica 
em Jó (42:10), ilustrou o exem-
plo de adoração e recomendou 
os cristãos a que amem ao To-
do-Poderoso pela sua grandeza. 

O Eterno agiu com compai-
xão e misericórdia, fazendo 
uso da boca de sua serva que 
om poder e autoridade, com-
partilhou testemunhos ocorri-
dos dentro de sua casa.

SÁBADO

A exemplo do dia anterior, o 
poder foi derramado de forma 
poderosa pelo Espírito de Deus. 

A presença maciça dos compo-
nentes integrados do CAMP e 
UMADEMP engrandeceram o 
nome do Senhor, mediante lou-
vores que superabundaram os 
corações com alegria, de forma 
que muitos choraram e foram 
impactados com o pentecostes. 

Compareceu ao evento 
para prestigiar o segundo dia 
de festa a representante da 
diretoria nacional do CIBEMP 
, a diaconisa  Luciene Fidelis.  
O corpo de obreiros de toda a 
regional compareceu e apoiou 
maciçamente a união femini-
na. Noites que ficarão guarda-
das na mente e nos corações 
de todos que participaram do 
expressivo conclave. 

No culto, a noite foi en-

cerrada mediante uma pode-
rosa mensagem pregada pela 
missionária Marta Kobb, que 
citou a importância da influ-
ência da mulher no cotidiano 
da igreja, no trabalho e prin-
cipalmente no lar. Citando 
a sabedoria e estratégia de 
Débora, recorreu a Juízes 
04:09, para posteriormente 
completar que “Deus entra 
conosco na batalha para nos 
dar a vitória”. 

CAPIVARI/SP – Regional presidida pelo pastor Antonio Luiz de Oliveira, rendeu graças ao Pai 
através da membrasia, departamentos, convidados e familiares dos 13 candidatos que após te-
rem aceitado a fé cristã e se submetido ao discipulado, desceram às águas, cumprindo a justiça 
divina no domingo, 18 de março.

Como oficiantes atuaram o pastor  Antonio Luiz de Oliveira e e evangelista Paulo Sergio.

SÃO PAULO/SP – Sob li-
derança do pastor presidente 
Renato Maximino, a sede re-
gional local apresentou em 1º 
de abril, uma linda cantata de 
páscoa, envolvendo coristas e a 
orquestra “Baruque”. Deus tra-
balhou de uma forma toda es-

pecial, quando músicos foram 
tomados pelo Espírito Santo e a 
igreja acompanhou a inspiração 
que alcançou todos quantos 
abriram os corações para se-
rem abençoados. O evento já é 
tradição envolvendo o departa-
mento musical da sede.

Fotos: Andreia Mantovani

Leo SilvaReprodução
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O coral jovem “Avante Por Cristo” adorando ao Redentor em meio a um dos cultos festivos: 33 anos de avanços

Jairo Rodrigues atua como líderDenise pregou no encerramentoElias Antonio atua como líderAline Miranda: unção ao louvar

Flávio Pena pregou na abertura

Cirano é o pastor na sede setorial

Jessica Meloni: em ação sábado

Coral jovem “Avante Por Cristo” em plenitude na celebração dos 33 anos de vitórias

CAIEIRAS/SP – Nos dias 30 
e 31 de março e 1º de abril , 
integrantes do coral jovem 
“Avante Por Cristo”, órgão ofi-
cial da sede setorial em jardim 
Vera Tereza, celebrou com ale-
gria passagem dos 33 anos de 
existência. E isso se deu me-
diante louvores, testemunhos, 
comunhão e meditações na 
palavra santa. Lidera o setor o 
pastor Cirano Pereira.

Dias de alegria e muita co-

munhão, vez que várias cara-
vanas pertencentes ao setor 
e mesmo a outras localidades 
em âmbito de regional fran-
co-rochense, rumaram para a 
casa de Deus e se confraterni-
zaram com o conjunto. Ado-
raram, louvaram a existência 
e providência do Pai manifes-
tada no período e o Espírito 
Santo cuidou em consolá-los 
de uma forma surpreendente.

Liderando o trabalho es-

tiveram os diretores, Elias 
Antonio e Jairo Rodrigues. 
Na regência, se revezaram 
Ellen Silva e Elias Martins 
enquanto que o instrumen-
tal, que se mostrou muito 
presente ao evento, teve à 
frente os maestros Marcos 
Lins e Micael Cabral.

O tema – “Temor e Santida-
de (1ª Cor 7:1) - proposto para 
as reflexões, foi ainda mais 
evidenciado mediante can-

ções especiais apresentadas 
pelas convidadas especiais, as 
cantoras Aline Miranda e Éri-
ca Nogueira. O ambiente foi 
decorado pela empresa “Era 
Uma Vez Festa”.

Em meio às dramatizações 
apresentadas pelos coristas, 
destacando a necessidade 
em se manter fiel à oração e 
aos preceitos bíblicos minis-
trados na igreja, poderosas 
mensagens foram pregadas, 
levando os presentes a refletir 
com profundidade o que re-
presenta servir ao Senhor com 
termos e buscar de forma in-
continenti a santidade.

Presidente nacional da 
UMADEMP, o pastor Flávio 
Pena foi o instrumento usa-
do por Deus para pregar com 
poder e autoridade na noite 
inaugural, ficando a tarefa 
não menos nobre á coopera-
dora Jéssica Meloni (Caieiras/
SP), que foi instrumento de 

edificação coletiva na noite 
do sábado, quando novamen-
te o Espírito Santo bradou, 
tomou conta das vidas e re-
novou corações.

Fotos: Célio Campos
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ENDEREçOS: tELEfONES:

Líderes e obreiros se confraternizaram ao término de mais uma festa: missão cumprida

Templo foi tomado por jovens durante a celebração do grande conclave da categoria

Maicon Bonfim louva ao Senhor sob inspiração em culto que marcou o pré-UMADEMP

Catanduva sob pentecostes no pré-UMADEMP

CATANDUVA/SP – Regional 
presidida pelo pastor Isaías de 
Oliveira, conviveu com verda-
deiro pentecostes durante a 
realização do pré-congresso 
da UMADEMP, ocorrido nos 
dias 23 e 24 de março. O teme 
referencial foi “Que Ele cres-
ça” (Jo 3:30). Destaque para 
o agigantamento do trabalho, 

reunindo mocidades de várias 
igrejas estabelecidas no entor-
no da sede. Todos louvaram ao 
Pai com alegria e foram devida-
mente abençoados.

Tão logo o evento foi dado 
como inaugurado, adorações se 
sucederam, maioria por conta 
do vocal que tomou as depen-
dências do templo. O cantor 

convidado especial foi Maicon 
Bonfim (vila Caiúba), poderosa-
mente usado pelo Eterno.

As mensagens edificantes e 
transformadoras foram proferi-
das pelos pastores André Bue-
no (Catedral) e Otoniel Gomes 
(Capivari/SP), usados de uma 
forma impactante pelo Senhor 
quando das ministrações reve-
ladas aos que abriram os cora-
ções e foram transformados.

Além do segmento juvenil 
que apresenta um crescimen-
to fenomenal, outros depar-
tamentos (UCADEMP, CAMP, 
CIBEMP) acompanham o ritmo, 
crescendo em graça e sabedo-
ria, além do quantitativo que é 
perfeitamente visível.

Fotos: Divulgação
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Palavra chamou todos para a necessária união a fim de obter-se a benção divina

O grande vocal formado pelo CIBEMP regional, que louvou ao Senhor com alegria por mais um ano de vitórias

Missª Edivânia coordenou

Larissa: saudação pelo coletivo

Missª Eliana: pela diretoria

Sara é de Pompéia e louvou

Regina é esposa do prefeito Eliane Fernandes: convidada especialMissª Andreia foi a preletora Pr. Gilberto preside a regional Andreia Lira: talento da regional

Renovações e comunhão assinalaram a 11ª edição do pré-CIBEMP em Marília
MARÍLIA/SP – Sob o tema 

“A mulher em crescimento. Um 
chamado à maturidade cristã” 
(Ef 4: 13 – 15), a sede regional 
local, formada por 16 igrejas em 
seu entorno, promoveu e rea-
lizou a 11ª edição do pré-Con-
gresso de Irmãs Beneficentes 
Evangélicas do Ministério de 
Perus (CIBEMP), na noite de 
24 de março. A majestade di-
vina achou graça em meio aos 
promotores do evento e der-
ramou bênçãos incontáveis, 
transformando vidas e agindo 
junto aos corações dos que 
servem ao Salvador. Uma cara-
vana de irmãs, pertencentes à 
regional Bauru/SP, se integrou 
ao movimento feminino na 
noite inesquecível.

Assim que abriu o trabalho, 
acomodado nas dependências 
do anfiteatro da Unimar (Uni-
versidade de Marília), o pastor 
presidente, Gilberto Cardoso 
Pinto, transferiu a sua lideran-
ça para as responsáveis pelo 
departamento, a missionária 
Edivânia Cardoso (coordena-
dora regional) e diaconisas 
Eliana Costa Oliveira, Larissa 
Lacerda Liberato, Meire Ellen 
Oliveira Miguel, Jozinete San-
tos e a irmã Graciele Spósito. 
O trabalho se desenvolveu sob 
uma doce união.

Louvores aqueceram a me-
morável noite. Além das parti-
cipações do vocal, regido pelas 
irmãs Andréia Lira e Gláucia, 
vários cantores contribuíram 
para que o nome santo do Pai 
fosse devidamente enaltecido, 
como fizeram Sara Escalion, 
José Aparecido (ambos de Pom-
péia/SP) e Andréia Lira (local). A 
convidada especial da festa foi a 
cantora Eliane Fernandes (Goiâ-
nia/GO), que foi um vaso usado 
pelo Senhor com propriedade 

ao entoar louvores que chaco-
alharam a massa na presença 
divina. Uma maravilha!

Testemunhos também tive-
ram espaços. A começar pela 
missionária Eliana de Jesus (Ca-
tedral), que representou a pre-
sidência do CIBEMP, exercida 
pela missionária Lígia Cristina 
Marins Cardoso. Já em nome do 
colegiado de obreiros, a sauda-
ção veio na voz do pastor Edson 
de Oliveira, dirigente da congre-
gação no setor Zona Norte. A 
diaconisa Larissa se pronunciou 
em nome das demais dirigentes 
do CIBEMP, destacando que “a 
força do cristão vem unicamen-
te do Senhor”. 

A palavra oficial estava por 
vir. Porém, minutos antes, o 
prefeito da cidade, Daniel Alon-
so (PSDB) e sua esposa, Regi-
na Alonso, chegaram. E coube 
à irmã a missão de saudar as 

congressistas. O Senhor usou-a 
poderosamente em suas sábias 
palavras, alegrando-se com as 
demais. “Irmãs, Jesus está às 
portas; preparemo-nos para 
com Ele subirmos”, advertiu. O 
casal pertence à Congregação 
Cristã no Brasil.

Em meio a um grande alari-
do de poder e glória, todos se 
colocaram na condição de ou-
vintes perante a mensagem ofi-
cial, pregada pela missionária 
Andreia de Oliveira (Mauá/SP). 

Novamente a serva de 
Deus foi instrumento especial-
mente destinado a tocar vidas. 
Endereçou suas considerações 
à luz do tema, sobretudo es-
planando com propriedade a 
importância em sermos moti-
vos pelo amor. “Só perdoam 
os que verdadeiramente são 
motivados pela transformação 
que o amor do Pai produz em 

nossas vidas”. Bastou. O poder 
tomou conta e o que se viu fo-
ram abraços, consertos e um 
alarido tremendo decorrente 
de línguas estranhas que to-
maram o local.

SUPERAÇÃO E BENÇÃOS

A 11ª edição do pré-Con-
gresso de Irmãs Beneficentes 
Evangélicas do Ministério de 
Perus (CIBEMP), foi prova de fé 
para um grupo de aproximada-
mente 50 irmãs, pertencentes 
ao setor da AD Perus estabele-
cido em Tupã/SP. Assim que o 
ônibus deixou a igreja, rumo à 
Marília, acusou falha mecâni-
ca e com muito trabalho, suor 
e determinação, foi possível 
alugar outro coletivo de última 
hora, refazendo a viagem.

As irmãs chegaram ao an-
fiteatro minutos antes do cul-
to terminar. Ouviram parte da 
ministração e não deixaram de 
louvar um hino integrado com 
todas as demais companheiras 
que a exemplo delas, espera-
ram um ano para que o sonho 
de participar do coral do CI-
BEMP se tornasse realidade na-
quela noite. E assim foi. Na fé e 
sob grande superação.

Valeu a pena.

Fotos: Célio Campos
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No primeiro plano, liderança da juventude (ao fundo) se confraterniza mediante mais um êxito espiritual alcançado

Pr. Eliseu preside a regional: apoio

Pr. Willian Agapito pregou na abertura

Evelin Mayara durante adorações

Japim é prefeito: “nunca vi nada igual”

Rubem Macedo foi voz ungida no ato

Genivaldo Bento: mensagem no sábado

Lucas Agostinho: impressionante

Pr. Wellington: orador da tarde de domingo

Julio Lima é cantor prata-da-casa

André Bueno pregou na noite dominical

Conclave juvenil campo-limpense foi encerrado sob 21 conversões ao reino 
CPO. LIMPO PTA./SP – Sob 

o tema “Resplandeça Até que 
Ele venha” (Mt 5:16), ocorreu 
de 16 a 18 de março na regio-
nal local o pré-congresso União 
de Mocidade da Assembleia 
de Deus Ministério de Perus 
(UMADEMP). Três dias onde a 
glória do Senhor Jesus foi ma-
nifestada, assinalando o evento 
as operações celestiais decor-
rentes de renovo, batismo no 
Espirito Santo, reconciliações 
e conversões de vidas – 21 no 
total. Os cultos ocorreram sob 
grande cooperação, nas depen-
dências do ginásio de esportes 
“Nenezão”. Apenas no domingo 
que o encerramento se deu no 
templo-sede regional.

A excelente cooperação co-
meçou logo na abertura, na 
sexta-feira. Ao lado da liderança 
local, formada por Paulo Pre-
za, André Rodrigues e Rodrigo 
Mazolla, a juventude inau-
gurou o trabalho sob grande 
estilo. Pela presidência nacio-
nal da UMADEMP, presença 
do pastor Renato Rogério e 
demais membros da diretoria 
(Denílson Pereira, Ricardo Sai-
to e Carlos Henrique). 

Vocalistas da regional Fran-
cisco Morato/SP se apresen-
taram, assim como a caravana 
da UMADVAP e os adoradores 
da noite, Gislaine Rosa, Vivia-
ne Rodrigues e Rubem Mace-

do. O vocal adorou ao Senhor 
com força e inspiração e a gló-
ria eterna foi contemplada por 
todos. Em especial, quando da 
ministração poderosa que fez 
o pastor Wíllian Agapito, dis-
correndo sobre Apocalipse 1:8, 
quanto à revelação concebida 
ao apóstolo João na ilha em 
Patmos. “Em meio a um vale 
de ossos secos onde enxerga-
mos o quadro cadavérico, Jeo-
vá enxerga dentro dos ossos, 
vez ter ele poder para mudar 
essa realidade”, decretou. Pen-
tecostes e um reboliço santo 
tomou conta da noite.

Sábado pela manhã acon-
teceu a “Cruzada Jovem” no 
bairro São José. Louvores apre-
sentados por Gessica Kaislai-
ne, Jonatas Francisconi  e as 
participações do grupo infantil 

regional se encarregaram pe-
los devocionais. Testemunhos 
e adorações precederam a pa-
lavra oficial do evento, minis-
trada pelo pastor Sidnei Salles. 
Seu impactante testemunho foi 
decisivo, de forma que sete pre-
ciosas vidas aceitaram a Cristo 
instantaneamente. 

À noite, mediante uma coo-
peração impressionante das re-
gionais Caieiras e Franco da Ro-
cha, além de comparecimentos 
de outras caravanas, lideranças 
e irmãos superlotando as ar-
quibancadas do ginásio, Deus 
fez grandes coisas em meio ao 
povo novamente. A Big Band 
(Catedral) e componentes do 
Back Vocal’s (UMADEMP), agi-
taram os presentes debaixo da 
glória divina. O adorador oficial 
foi o cantor Lucas Agostinho 

(Rio de Janeiro/RJ). 
Contando com apoio de 

autoridades, o evento recep-
cionou no segundo dia à noi-
te o prefeito municipal, Japim 
Andrade. Em discurso, desta-
cou ser “a primeira vez que eu 
participo de um lindo trabalho 
realizado pelos jovens da As-
sembleia de Deus - Ministério 
de Perus, e a forma que cada 
um expressou a sua fé na ado-
ração durante o culto foi algo 
muito maravilhoso de se ver, e 
devem continuar, pois temos 
muito jovens que necessitam 
e precisam mais de Deus”, ar-
gumentou. O vereador e pas-
tor Daniel Mantovani, acompa-
nhou o prefeito e igualmente 
se declarou alegre.

Com graça, conhecimento, 
autoridade e inspiração, a pa-

lavra transformadora coube ao 
pastor Genival Bento. Foi instru-
mento divino em meio à massa 
humana que superabundou em 
meio à graça derramada.

DOMINGO EM
DOSE DUPLA

Domingo o pré-congresso 
permitiu se reunir em dois pe-
ríodos: à tarde, das 14:30 às 
17:30, quando o Espirito San-
to visitou toda igreja de for-
ma especial. Lucas Agostinho, 
Evelin Mayara e Julio Lima 
foram os adoradores que se 
revezaram no dia. A regional 
Morro Doce (Sâo Paulo) coo-
perou no período vespertino, 
quando a ministração ficou a 
cargo do pastor Wellington 
Dias, que pregou com fulcro 
em Atos 27.

Tamanha comemoração foi 
definitivamente encerrada no 
período noturno, durante o 
“Culto da Família”. Novamen-
te o vocal ganhou expressão e 
prioridade em termos de opor-
tunidades, louvando e agrade-
cendo ao Senhor pelas grandes 
manifestações ocorridas nos 
dias anteriores. Pregou, sob 
a mesma inspiração e graça o 
presidente nacional do CAMP, o 
pastor André Bueno.

(Célio Campos. Com colabo-
ração de Diego Rocha França)

Fotos: Mídia  - Cpo. Limpo Pta.


